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Judul ini skripsi ini adalah Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

(Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim No.433/Pid/B/2005) di Pengadilan Negeri Malang, 

dengan mengambil permasalahan : Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan?, 

dan factor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan? 

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini didasarkan atas penelitian hukum normative empiris, 

yaitu pengkajian secara mendalam terhadap gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat 

(empiris) kemudian dibandingkan atau ditarik korelasinya dengan kajan teoritis dan yuriidis 

(peraturan perundang-undangan) khususnya yang berkaitan dengan topic permasalahan 

(normative). Lokasi yang dipilih adalah di dalam wilayah Pengadilan Negeri Malang, dengan 

dasar pertimbangan ingin mengetahui dasar-dasar pertimbangan apa sajakah yang dipakai hakim 

Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan dan juga kebetulan domisili penulis di 

kota malang. Teknik pengumpulan data, dilakukan berbagai metode/teknik meliputi : 

Wawancara (interview), yaitu langsung dengan salah satu hakim yang memutus (vonis) kasus 

tersebut.kemudian dilakukan pula dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data-data / dokumen 

tertentu dari obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistic guna 

membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam dokumentasi ini penulis melakukan 

pencatatan secara sistematis dan teratur tentang semua masalah yang ada hubungannya dengan 

pertimbangan hakim dan juga factor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 

putusan. 

Selanjutnya dilakukan analisa dengan metode diskriptif analisis ini hasil penelitian lapangan 

yang berupa data diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang 

dibahas, untuk itu data perlu diolah, pengolahannya didasarkan pada hasil penelitian lapangan 

yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya 

adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang dikemukakan. 

Berdasarkan hasil dan analisa diperoleh beberapa hal yang terkait dengan topic permasalahan, 

yaitu Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada dua macam yaitu: 1. 

pertimbangan yuridis : a. Formil : dimana dalam persidangan telah diperoleh alat-alat bukti dan 

keterangan saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan 

kepeda terdakwa. Dimana alat bukti tersebut antara lain : 1 buah celana dalam warna putih, 1 

buah celana jeans warna biru, 1 buah kaos dan jaket warna cokelat serta 1 buah sepeda motor 

Happy No.N-3242-FN dan STNK atas nama ADI SUHARTO. Dan juga keterangan saksi-saksi 

yang mempunyai korelasi terhadap kasus tersebut. b. Materiil : dimana unsur-unsur dalam Pasal 

281 (2) Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 2. 

pertimbangan sosiologis : Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang sehingga 

memperlancar jalannya persidangan,Terdakwa menyesali perbuatannya,Terdakwa masih 



mempunyai tanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dan juga Terdakwa belum pernah 

dihukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan 

pemidanaan kepada terdakwa adalah faktor hakim seperti Sikap prilaku yang apriori,sikap 

emosional, kemampuan berpikir logis, jenisw kelamin, usia dan juga pengalaman kerja; faktor 

terdakwa seperti jenis kelamin, ras, daya tarik; faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin, ras; 

faktor penuntut umum seperti kepribadian, otoritarian, daya tarik; faktor pengacara seperti daya 

tarik, ras; faktor opini publik  

 

 


