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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fakta hukum dalam suatu perkara tindak pidana adalah bagian 

proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat diketegorikan mudah 

dan sederhana. Para penegak hukum pada suatu perkara tindak pidana, 

akan dihadapkan pada tingkat pembuktian yang memiliki segi kompleksitas 

tinggi dan sulit. Maka tak ayal produk putusan yang dihasilkan berimbas 

pada kekeliruan atau kurang tepat. Jika hal tersebut terjadi akan 

berdampak pada supremasi hukum yang akan mencederai rasa keadilan 

bagi pencari keadilan.  

Lembaga ini bukan merupakan peradilan yang mandiri atau berdiri 

sendiri dan salah satunya lembaga tersebut adalah Pengadilan Negeri. Saat 

lembaga praperadilan hadir sebagai lembaga baru yang lahir bersamaan 

dengan KUHAP yang tertuang sebagaimana UU No. 8 Tahun 1981. Berpijak 

pada Pasal 1 butir 10 junto Pasal 77 KUHAP bahwa kewenangan 

Praperadilan merupakan wewenang tambahan pada Pengadilan Negeri.  

Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan pelakasana 

dari struktur hirarki kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari 

keadilan yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus (mengadili) dan 



2 
 

menyelesaikan perkara, baik pidana maupun perdata ditingkat pertama. 

Sebagaimana amanah dari Pasal 2 junto Pasal 50 Undang-undang No. 2 

Tahun 1986). Tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan 

menyelesaikan perkara pidana maupun perdata, disamping itu pula 

Pengadilan Negeri diembankan kewenangan tambahan yaitu menerima 

permohonan Praperadilan. Wewenang praperadilan untuk memeriksa  dan 

memutus suatu kasus yang terjadi pada tataran penggunaan wewenang 

upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum 

sebagaimana pada aturan KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai 83 

dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97. 

Wewenang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri 

adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang : 

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; 

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP); 

3. Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau 

penyitaan (Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP); 

4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara 

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat 

penuntutan ( Pasal 77 huruf b KUHAP ). 
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Eksistensi lembaga praperadilan yang hadir bersamaan dengan 

disahkannya KUHAP pada dasarnya memiliki maksud memberikan 

perlindungan terhadap harkat martabat manusia atau dan hak-hak asasi 

manusia terutama bagi pencari keadilan. Sekaligus memiliki tujuan serta 

berfungsi sebagai sarana pengawas secara horizontal terhadap aparat dan 

organisasi penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya diluar 

koridor. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan 

dan memandang bahwa keberadaan praperadilan dirasa belum berfungsi 

sebagaimana yang dicita-citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol 

terhadap tindakan aparat penegak hukum.1  

Proses hukum yang adil (due process of law) merupakan asas yang 

diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga 

negara. Didalam proses hukum yang adil tersebut, setidak-tidaknya 

mencakup:  

 perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat 

negara.  

 bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya 

terdakwa.  

 bahwa sidang pengadilan harus bersifat terbuka.  

                                                        
1 Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, Universitas 

Muhammadiyah Malang Press. Hal 290. 
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 bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan 

untuk dapat membela kepentingan dirinya.2  

Unsur asas praduga tidak bersalah ini merupakan konsekuensi dari 

asas ”perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi”, yang 

menunjukkan pentingnya ”perlakuan sama” atau ”bersamaan 

kedudukannya” dimuka hukum.3 

Salah satu wewenang lembaga praperadilan dalam rangka 

perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau 

terdakwa yaitu pada saat pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya 

penahanan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dimaksud berhubungan erat dengan pemeriksaan terhadap syarat sah 

penangkapan atau penahanan yang telah dilakukan. Berbagai syarat 

tersebut ada yang formil maupun materil. Misalnya syarat formil 

berhubungan dengan surat penangkapan atau penahanan serta surat lain 

yang berhubungan dengan itu. Sedangkan syarat materil berhubungan 

dengan penyebab dilakukannya penangkapan atau penahanan seperti 

harus adanya pembuktian (alat bukti) yang cukup agar dapat digunakan. 

Tujuan alat tersebut untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan 

                                                        
2 Gusti Ketut Ariawan, 2008, Eksistensi Konsep “Due Process of Law” HAM Dalam KUHAP, 

Bahan Pendalaman MK Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Program Magister 
Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 8  

3 Ibid, hal. 12 
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adalah pelaku tindak pidana. Pada proses penahanan ditambahkan pula 

dengan adanya kekhawatiran pihak berwenang bahwa yang bersangkutan 

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau  

mengulangi tindak pidana.  

Data yang diperoleh oleh penulis, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus 

Surakarta selama dua tahun terkahir (2011-2012) tercatat telah 

memproses perkara praperadilan lebih dari 10 perkara. Namun, yang 

menarik adalah keseluruhannya tidak ada satupun yang dikabulkan oleh 

hakim. Artinya, semua perkara tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. 

Apabila kita cermati, secara status bahwa pengadilan Negeri di Kota 

Surakarta ini menyandang predikat klas 1A Khusus, maka dinamika masalah 

hukum yang berjalan secara umum kota Surakarta cukup dinamis dan 

“melek hukum”. Secara kelembagaan, pengadilan dalam memutus status 

perkara tersebut tidaklah lepas dari peranan hakim dalam bersikap. Banyak 

hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan sebuah 

putusan. 

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik memotret 

dinamika di atas kemudian disusun dalam penelitian ini, maka untuk itu 

penulis mengajukan judul: ANALISIS PENALARAN HAKIM DALAM 

PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI 

KLAS 1A KHUSUS SURAKARTA TAHUN 2011-2012).  



6 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah yang menyebabkan tidak diterimanya dan/atau ditolaknya 

seluruh permohonan praperadilan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Klas 1A Khusus Surakarta? 

2. Bagaimanakah analisis penalaran bagi pemohon agar permohonan 

praperadilan dikabulkan/diterima?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain 

untuk mengetahui:  

a. Untuk menjelaskan mengapa Hakim dalam memberikan 

keputusan tidak mengabulkan/menolak gugatan praperadilan 

Perkara Pidana yang diajukan pemohon ke Pengadilan Negeri 

Klas 1A Khusus Surakarta selama rentang dua tahun kebelakang.  

b. Untuk memberikan petunjuk bagaimana penyusunan 

permohonan praperadilan agar dapat dikabulkan atau diterima. 
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti 

yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan  manfaat adalah sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau 

wawasan serta memberikan masukan bagi berkembangnya 

kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai kebijakan di 

bidang hukum pidana serta lebih khusus terhadap lembaga 

Praperadilan.  

b. Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi 

praktisi dalam menentukan kebijakan dibidang hukum pidana 

sehingga nantinya dapat diharapkan lebih menekankan pada 

rasa keadilan dan kepastian hukum. 
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D. Positioning  

Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang berdinas 

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai hakim di peradilan  

umum. Masa pengabdian penulis semenjak diangkat menjadi hakim sudah 

20 tahun berjalan, selama karier pernah menjabat posisi sebagai Ketua 

Pengadilan Negeri beberapa kali dan wakil ketua Pengadilan negeri.  


