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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan 

putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan 

memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini 

bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun 

muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 

dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme 

dan bersifat obyektif.   

Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang 

menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan 

perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam 

Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) (Helmi, 1997).  

Sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, 

namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Di 

dalam negara demokrasi, yang terpenting perselisihan diatasi dengan cara yang 

tampaknya adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya ada saja yang 

mungkin tidak setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun 

mereka harus percaya pada keadilan sistem hukum secara keseluruhan.     
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Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan 

yang baik untuk mengatasi suatu masalah. Readford dalam (Asiyarfitriadi, 2005) 

mengungkapkan definisi pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan 

berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan 

pilihan yang tepat dari berbagai alternatif.  

Pengambilan keputusan (decision making) melibatkan proses kognitif, 

dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, 

menilai, memilih, hingga memutuskan alternatif yang paling adekuat. Menurut 

Harisson dalam (Supriyanto, 2005), seorang individu dikatakan telah mengambil 

keputusan bila : (a). telah memulai serangkaian reaksi perilaku yang diarahkan 

pada sesuatu yang lebih disukai, atau (b). telah memantapkan pikirannya untuk 

melakukan beberapa tindakan, atau yang paling umum adalah (c). telah membuat 

putusan mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu setelah 

sebelumnya mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan.   

Idealnya, hukum memberikan petunjuk aturan yang objektif dan prosedur 

yang eksplisit. Berdasarkan hasil penelitian pakar psikologi forensik, Davis 

(Baron & Byrne, 1991) menemukan bahwa manusia sebagai pelaku hukum tidak 

selalu dapat berfungsi secara tepat dengan cara-cara yang obyektif. Ruang 

peradilan, menurut Myers (Helmi, 1997) adalah miniatur dunia sosial yang 

bersifat human relation. Artinya, di ruang peradilan terjadi proses saling 

mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, 
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dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan Baron&Byrne 

(Helmi, 1997) maka perilaku dan penilaiannya dalam proses peradilan 

dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.  

Poernomo (Helmi, 1997) mengatakan dunia peradilan akhir-akhir ini 

mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya 

beberapa aparat penegak hukum yang dinilai telah melakukan tindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan hukum. Sorotan tajam itu ditujukan pada aparat 

kepolisian dan hakim. Polisi sebagai penyidik disinyalir masih menggunakan 

pendekatan konvensional dalam mengungkap kesaksian terdakwa, yaitu dengan 

cara kekerasan fisik. Sedangkan hakim sebagai aparat yang paling akhir dalam 

proses peradilan disinyalir oleh beberapa pakar hukum dalam membuat putusan 

dinilai kurang konsisten dan menunjukan disparitas yang besar. Isu kolusi pun 

merebak dalam tubuh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah 

Agung.  

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat 

menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah 

hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan (Dewantara, 

1987), maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta 

benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan. 

Suatu persidangan melibatkan banyak manusia yaitu pembela, jaksa, 

saksi, terdakwa, panitera, dan penonton persidangan. Maka selain muatan hukum 

sebenarnya juga terdapat muatan psikologis. Muatan psikologis itu akan muncul 

atau dimunculkan di dalam ruang pengadilan tak ubahnya teater psikologis. Oleh 
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karena itu peran psikologi dalam bidang hukum amat besar, karena hukum 

melibatkan manusia sebagai pelaku hukum (Probowati, 1997). 

Hakim selama ini diharapkan dapat menerapkan hukum dengan adil dan 

bertanggung jawab (Probowati, 1997). Seorang hakim dituntut untuk dapat 

menilai apa yang ada dalam ruang persidangan dalam hal ini adalah mengenai 

keterangan saksi (dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, keterangannya palsu 

atau tidak, pemaparan kejadian selama persidangan), terdakwa (bagaimana 

terdakwa menghadapi persidangan, sikapnya, pemaparannya mengenai kejadian), 

barang bukti (bagaimana kelengkapannya, memberatkan atau meringankan), 

tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), 

pengacara (sikap dan perilaku pengacara selama persidangan). Semua itu 

merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam 

menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan 

yang dianggap adil dan obyektif. Namun pada kenyataannya terkadang hakim 

kurang jeli dalam persidangan, misalnya salah persepsi dalam menilai suatu 

kejahatan, atau kurangnya penggalian data dari saksi yang mungkin dapat 

memberatkan terdakwa, selain itu juga kesalahan pada saat proses penyidikan 

yang memaksa terdakwa mengakui kesalahan yang tidak dilakukan pun dapat 

membuat hakim memutuskan bersalah jika memang didukung oleh bukti yang 

memberatkan, selain itu stereotype yang mungkin muncul pun dapat 

mempengaruhi keputusan hakim.   

Dalam membuat  keputusan pengadilan, seorang hakim dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu (1). Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah 
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kepribadiannya, intelegensi, suasana hati, (2). Faktor opini publik yang tertulis 

dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung, (3). Faktor pengacara, 

misalnya performance dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan 

pengaruh terhadap putusan hukuman, (4). Faktor terdakwa, misalnya jenis 

kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara (Probowati, 1997).      

Begitu beratnya sebenarnya tugas seorang hakim, karena ditangan 

hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya. Namun 

seorang hakim tetaplah seorang manusia yang tidak akan terlepas dari segi 

kemanusiaannya. Hakim bukanlah malaikat ataupun benda mati yang dapat 

melakonkan hukum seperti dewi keadilan yang membawa pedang dengan mata 

tertutup, dimana hukum diterapkan dengan prinsip mesin secara akurat, konsisten 

tanpa melihat orangnya. Sekali lagi hakim hanyalah manusia biasa yang dapat 

memunculkan sisi kemanusiaannya saat berhadapan dengan manusia lain saat 

berada di ruang sidang.  

Binoto dalam Sinar Harapan (2003), menuliskan bahwa putusan 

pengadilan yang mengundang atau menimbulkan rasa kecewa pencari keadilan 

bukan hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya sudah sering terjadi putusan 

pengadilan yang membuat pencari keadilan menjadi sesak napas. Kali ini yang 

berbeda adalah reaksi terhadap ketidakpuasan putusan tersebut. Bila dalam 

peristiwa Larantuka, yang menjadi sasaran ketidakpuasan dari sebagian anggota 

masyarakat adalah gedung pengadilan dan kejaksaan negeri setempat. Sedangkan 

pada kasus atau kejadian lain, yang menjadi sasaran amarah adalah hakim atau 

aparat penegak hukum sendiri. 
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Beberapa tahun yang lampau, di Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, 

para pengunjung persidangan mengipas-ngipas uang yang ditunjukkan kepada 

hakim yang memimpin sidang. Pengunjung menilai bahwa persidangan sudah 

penuh dengan rekayasa yang menggemaskan. Persidangan tidak lebih dari 

formalitas belaka. Sebab apa dan bagaimana kelak putusan yang akan dijatuhkan 

oleh hakim terhadap terdakwa adalah tidak jauh dan tidak lebih daripada 

bagaimana memenuhi keinginan pihak tertentu yang kebetulan mempunyai 

kekuatan secara ekonomis. 

Kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita dapat pula merekam 

peristiwa mengenai tindakan pihak yang sudah memberikan sejumlah uang 

kepada hakim yang sangat kecewa dengan putusan hakim. Konon setelah sang 

pelapor memberikan sejumlah uang kepada hakim, keinginan sang pelapor sama 

tidak dipenuhi oleh hakim. Putusan yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan atau 

jauh lebih rendah dari ‘kesepakatan’ pelapor dengan hakim. Karena pelapor 

merasa kecewa dengan putusan hakim, kemudian begitu hakim menjatuhkan 

putusan, pelapor yang sudah merasa memberikan sejumlah uang, secara tiba-tiba 

melemparkan sandal jepit kepada hakim. 

Selanjutnya dari Pengadilan Negeri Bandung kita juga mencatat bahwa 

terdakwa yang merasa persidangan terhadap dirinya sudah penuh dengan 

rekayasa, pada saat persidangan secara serta merta melemparkan telur busuk 

kepada sang hakim. Telur tersebut sebelumnya sudah diselipkan oleh terdakwa di 

kantong jaket yang dipakainya. Untung telur busuk tidak sempat mengenai muka 
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hakim. Yang terkena lemparan telur busuk hanyalah berkas perkara menjadi 

basah. 

Tercatat suatu peristiwa di Pengadilan Negeri Lhoksukon di mana hakim 

yang mengadili perkara terpaksa harus lari terbirit-birit, karena pengunjung 

persidangan merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim sungguh sangat 

tidak adil alias terlampau berat. Begitu hakim selesai menjatuhkan vonis, 

segerombolan pengunjung tanpa ada yang memberi komando secara tiba-tiba 

mengangkat kursi terdakwa dan melemparkannya kepada hakim dan untuk 

menghindarkan diri dari amukan massa, hakim harus lari tunggang langgang 

meninggalkan pengadilan. Hingga saat ini salah satu kendala besar dalam proses 

penegakan hukum di negeri kita adalah soal rendahnya wibawa putusan hakim 

(pengadilan).  

Para pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu penggugat, tergugat, 

terdakwa tidak serta merta dapat menerima dengan lapang dada putusan 

pengadilan. Boleh dikatakan bahwa sangat jarang putusan pengadilan yang 

langsung diterima oleh para pihak yang berperkara begitu diputus oleh hakim 

pada tingkat pengadilan negeri. Reaksi ketidakpuasan terhadap putusan 

pengadilan adalah dalam bentuk upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan 

kembali. Menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan memang adalah 

hak dari setiap pihak yang terlibat atau punya kepentingan hukum dengan perkara. 

Tidak ada keharusan untuk serta merta menerima apa yang diputuskan oleh 

pengadilan negeri.  
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Sebuah media televisi memberitakan ada sebuah kasus kesalahan 

keputusan yang terjadi di jakarta. Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan 

terhadap ayahnya, segala bukti dan hasil investigasi polisi mengarah padanya. 

Setelah itu terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 10 tahun, namun setelah 

5 tahun berselang muncul orang yang mengaku telah membunuh majikannya yang 

ternyata adalah ayah terdakwa (korban), orang itu adalah bekas kayawannya. 

Setelah dilakukan penyelidikan ulang ternyata benar pelakunya adalah bekas 

karyawannya. Maka mantan terdakwa pun dibebaskan namun terdakwa tidak 

menuntut siapa pun atas kesalahan penangkapan dan penghukumannya, terdakwa 

hanya meminta pemulihan nama baik kepada pengadilan.  

Nn dalam majalah TEMPO (2006), memberitakan kasus pengambilan 

keputusan kontroversial yang terjadi di Jakarta. Dikatakan telah terjadi 

ketimpangan dalam pengambilan keputusan kasus narkoba. Terdakwa sama-sama 

pengedar narkoba, namun yang satu diputus 3 tahun sedangkan yang lain 

hukuman mati. Pengedar narkoba seharusnya dihukum berat, jika ada 2 anggota 

sindikat pengedar shabu dan pil ekstasi ditangkap dan diadili. Diperkirakan 

keduanya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan sama beratnya, namun 

kalau yang satu dihukum 3 tahun sedangkan yang lain seumur hidup maka akan 

timbul pertanyaan kok bisa? Kedua kasusnya sama, tim jaksa penuntut dan 

pengadilan yang sama walaupun perkaranya dipisah serta diperiksa sendiri-

sendiri. Hariono diadili Desember 2005, sedangkan perkara Ricky Chandra 

diputus 16 Februari 2006. Ketika Hariono diputus 3 tahun beritanya tidak dibesar-

besarkan bahkan luput dari perhatian namun saat Ricky terkena putusan seumur 
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hidup, pecah berita mengenai perbedaan yang mencengangkan itu. Pengacara 

Ricky mengeluhkan ketimpangan perlakuan yang diterima kliennya. 

Kesan bahwa sistem penegakan hukum tetap bobrok, makin diperkuat 

oleh peristiwa ini. Sangkaan bahwa ada yang tidak beres dalam cara menangani 

kedua perkara narkoba ini bukan karena dibuat-buat, masalah bisa saja terletak di 

jaksa bisa juga di hakim ataupun kombinasi dari keduanya.  

KCM dalam harian Kompas (2003), menulis ketika vonis menimpa orang 

yang tak bersalah, memuat berita yang cukup menyedihkan. Kita seharusnya 

masih bisa mengingat kasus Sengkon dan Karta yang mencuat karena kesalahan 

vonis pada tahun 1980. Keduanya dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan 

Siti Haya. Setelah divonis 12 tahun dan tujuh tahun penjara dan sudah menjalani 

hukuman selama 10 bulan, baru muncul orang ketiga bernama Gunel yang 

mengaku sebagai pembunuh sebenarnya. Akhirnya, herziening atau peninjauan 

kembali harus dilakukan untuk memperbaiki nasib kedua korban kesalahan vonis 

itu. 

Sembilan tahun kemudian, kasus serupa terjadi pada Afrizal Tanjung dan 

Suwandi kebetulan keduanya pengangguran, status yang paling mudah untuk 

dikenakan tuduhan kejahatan pidana yang mendapat vonis keliru dari pengadilan. 

Sesudah divonis masing-masing penjara lima tahun dan dua tahun serta sempat 

menjalaninya selama 10 bulan, kedua pemuda itu dinyatakan tidak bersalah dan 

dibebaskan oleh pengadilan tingkat banding. Padahal, sesungguhnya baik vonis 

yang menghukum maupun membebaskan dihasilkan dari fakta dan bukti 

persidangan yang sama. Bedanya, vonis tingkat pertama sepenuhnya mengambil 
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alih konstruksi hukum dan jaksa hasil olahan polisi. Sedangkan pada tingkat 

banding, hakim lebih melihat pada keterangan saksi murni, menurut rumusan 

KUHAP. Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya menyimpulkan, pembunuhnya 

bernama Amiruddin, yang telah mengaku dan menyatakan Afrizal dan Suwandi 

tidak terlibat. 

Kasus-kasus ini, secara "kebetulan" tidak menyangkut vonis hukuman 

mati. Bisa dibayangkan eksekusi hukuman mati dilakukan pada orang yang sama 

sekali tidak bersalah. "Di Amerika Serikat, tidak sekali dua kali hal seperti ini 

terjadi," ujar pakar ilmu hukum dari Universitas Indonesia Dr. Indriyanto Senoaji. 

Sejauh ini memang belum ada kajian, apalagi penelitian yang komprehensif 

mengenai vonis yang salah dijatuhkan. Sebabnya sederhana saja, vonis yang salah 

atau ketahuan salah tidak banyak dibandingkan dengan keseluruhan keputusan 

pengadilan yang benar atau dianggap benar. Dengan demikian, vonis yang salah 

seolah-olah dianggap sebagai kekeliruan yang wajar dalam dunia peradilan, 

dengan alasan "Hakim juga manusia, Ia bisa saja salah". Persoalan yang harus 

jujur dijawab adalah apakah kekeliruan itu sungguh atas dasar kekhilafan manusia 

atau karena memang ada alasan-alasan tertentu, khususnya dalam sistem peradilan 

yang bobrok. Di mana keadilan tidak didasarkan pada pencarian kebenaran, tetapi 

pada kekuatan status sosial, politik, dan ekonomi. 

Akan tetapi, di dunia Barat, kesalahan vonis mendapat sorotan kritis, 

bahkan sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1970-an misalnya, kesalahan 

pemenjaraan kadang begitu fatal sampai ada kesan bahwa faktor dominan atas 

kebenaran suatu keputusan adalah sikap penghargaan terhadap hukum dan 
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penegak hukum sendiri. Ini dapat disimak dari berbagai kasus di Inggris dan di 

Amerika Serikat (AS). 

Peradilan terhadap Stevie Morrison di Inggris tahun 1921 sering menjadi 

contoh klasik dari kesalahan keputusan. Morrison dituduh merampok dan 

membunuh hingga dijatuhi hukuman mati. Untung putusan itu sempat 

ditangguhkan. Pengacaranya kemudian bisa membuktikan bahwa pelakunya orang 

lain sehingga Morrison, yang kebetulan pernah menjadi pencopet, dibebaskan. 

KCM dalam harian Kompas (2003) menuliskan di AS, wrongful 

imprisonment malah lebih parah. Dari studi yang dilakukan Edwin M. Borchard, 

Edward D. Radin, dan Jerome Frank pada tahun 1920 atas 200 vonis yang salah, 

ternyata hampir separuhnya fatal. Sebanyak 64 vonis di antaranya telah 

menghukum terdakwanya dengan penjara seumur hidup dan 18 lainnya dihukum 

penjara 20 tahun ke atas. Malah ada 16 orang yang sempat dijatuhi hukuman mati. 

Ternyata semuanya keputusan yang salah sehingga setelah diadili ulang, hakim 

membebaskan terdakwa yang dihukum mati juga dibebaskan sebelum sempat 

dieksekusi. 

Kesalahan paling menonjol dari putusan-putusan tersebut, seperti juga 

termasuk di Indonesia adalah sikap hakim yang membiarkan dirinya terperosok ke 

dalam konstruksi fakta yang disodorkan polisi atau jaksa, yang seharusnya diuji di 

pengadilan. Pola kesalahan umumnya terletak pada kesalahan identifikasi, 

pengakuan dan pernyataan yang diarahkan, termasuk munculnya fakta-fakta baru 

yang meringankan, bahkan menghapus tuduhan jaksa kalau diketahui sejak 

semula. 
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Kenyataan yang menarik dan sistematis juga terjadi di Indonesia bahwa 

wrongly imprisonment kebanyakan menimpa mereka yang berasal dari kalangan 

bawah, pendidikannya rendah, dan relatif miskin. Dengan keterbatasan-

keterbatasan seperti ini mereka tidak mampu mengupayakan atau memperkuat 

dalil tandingan untuk mematahkan tuduhan. Seperti diungkapkan Brandon dan 

Davies dalam buku Wrongly Imprisonment, perslah yang sering dijadikan media 

untuk menggugat adanya kekeliruan putusan hakim. Peranan pers dalam 

mengangkat masalah herziening sekaligus menyatakan sikap berpihak pada 

Sengkon dan Karta misalnya, memperkuat argumentasi kedua penulis Inggris itu. 

Cuma celakanya, nasib orang yang keliru dihukum tak bisa dipulihkan segampang 

mengubah vonis. Persoalannya bukan hanya pemulihan nama baik akan tetapi di 

atas semua itu adalah stigma dari masyarakat yang akan menjadi penjara seumur 

hidup di luar jeruji besi. 

Berita terbaru adalah kasus Adelin Lies mengenai pembalakan liar di 

hutan Sumatera. Keputusan hakim untuk memvonisnya bebas dari tuntutan hukum 

dinilai salah oleh para pihak-phak yang peduli pada lingkungan dan yang 

mengikuti kasus itu. Selain itu ia juga dinilai telah merugikan bangsa Indonesia 

atas kejadian pembalakan itu. Dikatakan bahwa sidang itu cacat hukum karena 

kurangnya bukti-bukti yang memberatkannya maka hakim memvonisnya bebas. 

Dan kini komisi yudisial sedang melakukan pemeriksaan terkait putusan tersebut. 

Karena proses pembebasannya dilakukan lebih cepat dari putusan pengadilan kini 

ia menjadi salah satu DPO polisi. Selain itu juga kini Adelin sedang dituntut 
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perkara baru atas laporan kasus money laundry atau pencucian uang (Tempo, 

2007).  

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

psikologi hukum yaitu mengenai karakteristik terdakwa (Probowati, 1995), kajian 

psikologis putusan hakim perkara pidana (Probowati, 1995), peranan etnik dan 

daya tarik wajah terdakwa terhadap putusan hukuman (Probowati dan Sugiyanto, 

1997), aspek psikologis penuntut umum dalam proses peradilan pidana (Helmi, 

1997), proses kognitif hakim dalam pengambilan keputusan pemidanaan 

(Probowati, 2001), dan pengaruh rekuisitur jaksa terhadap pemidanaan hakim 

yang sangat dipengaruhi oleh proses kognitif (Probowati, 2001).  

Penulis merasa tertarik dengan penelitian mengenai pengambilan 

keputusan ini karena seperti yang telah kita ketahui setiap harinya ada saja 

peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan baik itu oleh presiden, mentri, lembaga 

legislatif, lembaga eksekutif maupun perangkat negara yang lain. Pengambilan 

keputusan hakim harus berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan 

pemerintah maupun peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Maka dapat 

dikatakan peraturan yang setiap harinya dapat bertambah ataupun berubah sesuai 

kondisi dapat menyebabkan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Peraturan 

itu berkaitan satu sama lain, agar dapat tercapai suatu kehidupan yang adil dan 

teratur. 

Peranan hakim dalam memutuskan sangatlah penting karena ditangannya 

terletak kapastian hidup seseorang. Seseorang dapat dihukum, didenda, 

dibebaskan atau bahkan dihukum mati. Berdasarkan keputusan hakim, maka 
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hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dan jeli dalam memimpin persidangan. 

Hakim adalah salah satu sosok yang cukup disegani dalam masyarakat yang 

diharapkan dapat mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Mereka 

bekerja dalam diam dan tidak ada yang dapat menganggu gugat keputusan hakim. 

Maka peneliti merasa tertarik sebenarnya apa yang dirasakan oleh hakim saat 

proses pengambilan keputusan.  

  Pengambilan keputusan memang merupakan masalah yang cukup 

sensitif. Diperlukan kekuatan dan ketabahan untuk menerima hasil suatu 

keputusan. Sedangkan bagi pengambil keputusan diperlukan suatu kecermatan, 

kejelian, dan pertimbangan yang baik agar tidak salah dalam memberi keputusan 

terutama yang menyangkut diri oranglain.  

Proses pengambilan keputusan hakim merupakan proses pemikiran yang 

cukup rumit. Karena hakim harus teliti saat mendengarkan pengakuan saksi, 

terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan apakah merupakan suatu kebenaran 

ataukah hanya keterangan palsu. Kenyataannya di pemberitaan ada saja yang 

menolak hasil BAP karena saat itu saksi atau terdakwa merasa tertekan saat 

ditanya polisi. 

Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagamana proses yang 

dilakukan oleh hakim dilihat dari sisi psikologisnya karena bidang psikologi tidak 

mempunyai hak atau tidak memahami hukum yang digunakan maka hanya dari 

sisi bagaimana proses yang terjadi dalam diri hakim saat proses pengambilan 

keputusan.      
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini 

akan mengkaji mengenai proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara 

pidana menurut perspektif psikologi dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi suatu keputusan. Fokus penelitian ini ada pada diri hakim, seperti 

proses kognitif hakim dalam membuat keputusan, apakah ada pengaruh 

lingkungan terhadap pengambilan keputusan dan apakah ada karakteristik hakim 

(ras, gender, usia, pengalaman dan pendidikan) yang mempengaruhi 

keputusannya.  

Sebagai manusia yang tidak terlepas dari segi-segi kamanusiannya, 

adalah wajar jika hakim dapat melakukan kesalahan dalam membuat putusan 

hukum di pengadilan. Karena dalam kenyataannya hakim juga memiliki gejolak 

pemikiran  yang timbul berdasarkan apa yang telah dipaparkan padanya saat 

sidang berlangsung yang kemudian harus diputuskan dengan tepat dan adil. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai  “Proses Pengambilan Keputusan Hakim dalam Perkara Pidana ”.  

 

B. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan hakim 

dalam perkara pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan 

pengadilan. 
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C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, 

penambahan wawasan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. Khususnya 

dalam bidang psikologi hukum mengenai proses pengambilan keputusan hakim 

dalam perkara pidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu sumber, bagi siapa saja yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara pidana.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi,  

penambah wawasan kepada praktisi psikologi dan hukum mengenai proses 

pengambilan keputusan hakim dalam perkara pidana. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi psikologi dan hukum, untuk 

dapat lebih memahami mengenai proses psikologis dalam pengambilan keputusan 

hakim khususnya dalam perkara pidana.   

  




