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BAB I  

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (rehctstaats), 

kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan ini dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam 

tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu 

serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaiakan persoalan atau konflik 

yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.1 

Dalam kenyataan konkrit kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh 

hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama 

adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengetian yang 

kedua adalah orang yang bijak.2 

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap 

perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti 

hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan 

perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, 

                                                                 
1 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi,2004,  “Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum” Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hal 93. 
2 Dikemukkan oleh Hasbie As-shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H.Dudu duswara Mahcmudin, 
“peranan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan”, majala Hukum 
variaperadilan Edisi No.251 Oktober 2006,ikahi,Jakarta, 2006 hal 52. 
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maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, 

terutama dalam mengambil suatu keputusan. 3 Hakim adalah pejabat peradilan 

Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya. 4 Adapun pengertian dari mengadili itu 

adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,memeriksa dan memutus 

suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang 

pengadilan.5  

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang 

berada pada seseorang, mencabut kebebasan wrga Negara, menyatakan tidak sah 

tindakan sewenang-wenang pemerintah terhdap masyarakat, memeintahkan 

instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang kepenjara, sampai dengan 

memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.6 Dalam 

putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek ya ng bersifat yuridis, 

sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan 

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) dan 

keadilan moral (moral justice).7  

                                                                 
3 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi,Op.Cit, hal 93-94. 
4 Dalam  Pasal 1 Butir (8) , “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” Hakim adalah 
pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.  
5 Lihat pasa 9 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. 
6 H. Dudu Duswara Machmudin, op.cit.,hlm.53.  
7Lilik Mulyadi, 2006, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkama Agung Mengenai Putusan 
Pemidanaan”, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.246 Mei 2006, Ikahi,Jakarta, hal 21.  
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Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai 

kewibwaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum 

masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk 

mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu 

perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah 

putusan ini nantinua akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia 

ataukah sebaliknya, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai 

otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. 8  

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara 

professional, bersih,  arif,  dan bijaksana, serta rasa kemanusiaan yang tinggi, dan 

juga menguasai dengan baik teori-teori Ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat 

berlebihan dan tidak bijaksana, tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, 

merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kdang dilakukan dengan bahasa 

yang kasar dan tidak proposional, dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam 

perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar-komentar tersebut, 

manakala ia sidah bekerja secra proposional, bersih, arif dan bijaksana. Putusan 

hakim tersebut akan dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang 

maha esa,  dan secra hukum kepada Konstitusi, peraturan perundang-undangan, 

serta nilai-nilai hak asasi manusia. 9 

                                                                 
8 Ibid.  
9 Ibid hal 22. 
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Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan 

dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-

citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-

undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan 

perundang-undangan akan menimbulkan ketidak ailan, maka hakim wajib 

berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengenyampinghkan hukum atau 

peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum 

yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) 

tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksudkan disini, bukanlah 

keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat materil/subtantif yang 

sesuai dengan hati nurani hakim. 

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan 

umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan 

kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa tserbelakang oleh 

kejadian-kejadian sosial (baru) maka hakim yang sering menambah undang-

undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum didepan 

persidangan, dapat memberikan sentuhan human pada hukum dan peraturan 
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sehingga akan tetapi digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa 

kemanusiaan.10  

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang 

dalam arti formal tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan mnusia, 

sehingga harus dilaksanakan dan ditegaka. Akan tetapi, perlu diingat bahwa 

kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan 

jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-

undangan secara tunts dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan 

mempunyai kemampuan terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya,  

tidaklah lengkap untuk mencangkup keseluruhan kehidupannya, oleh karena itu 

tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap- lengkapnya atau yang jelas 

sejelas-jelasnya.11 

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak 

dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkrit, oleh karena 

itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan 

disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa 

hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-

undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.  

                                                                 
10 Achmad Rifai, 2010, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”’, Sinar 
Grafika, Malang, hal 4. 
11 Sudikno Martokusumo, penemuan hukum sebuah pengantar, liberty, Yogyakarta, cetakan 
kelima.April 2007, hlm.37. 
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Hakim dalam mengadili memeriksa dan memutuskan suatu  perkara yang 

dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis 

terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan 

perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan 

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan 

menemukan sendiri hukumnnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti 

yurispridensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. 

Dalam kenyataan kebanyakan dari hakim gagal memahami bahwa tujuan 

diperolehnya kebenaran materil sesungguhnya hanya dapat dicapai apabila 

seluruh proses pidana berjalan dengan di atas jalur hukum.  

Contoh Kasus Putusan Hakim Dalam melakukan Penemuan 
Hukum melalui Penafsiran UU dengan Peristiwa Konkrit. 

 
BOJONEGORO (Arrahmah.com) – Nyamidin (19), warga 

Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur, Rabu (16/3) lalu, hanya bisa pasrah, saat divonis tujuh bulan 
penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro. Hakim 
menilai Nyamidin terbukti bersalah dalam kasus pencurian sembilan 
ekor kelinci milik Sumiati, warga Desa Besaran, Kecamatan Ngasem, 
pada November 2010. 

Pencurian sembilan ekor kelinci itu terungkap saat terdakwa 
kepergok mencuri kotak amal di sebuah tempat ibadah di Besaran. 
Setelah didesak warga, Nyamidin juga mengakui mencuri sembilan 
kelinci milik Sumiati. Kelinci itu dijual seharga Rp 56.000 kepada 
Sutrisno, yang saat ini menjadi buron. 

Majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sukanila menjatuhkan 
hukuman 7 bulan penjara, sama dengan tuntutan jaksa penuntut 
umum Nuraini Prihatin. Terdakwa dinilai melanggar Pasal 363 Ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 
Pencurian. Terdakwa ataupun jaksa menerima putusan tersebut. 
Masih di Bojonegoro, pasangan suami istri Supriyono (19) dan 
Sulastri (19), warga Gang Pramuka, Desa Sukorejo, Kecamatan 
Bojonegoro Kota, pada 28 Januari 2010 divonis hukuman 3,5 bulan 
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dipotong masa tahanan oleh Majelis Hakim PN Bojonegoro yang 
dipimpin Pudji Widodo. Keduanya tersandung kasus pencurian 
setandan pisang susu milik Maskun, warga Desa Pacul, Kecamatan 
Bojonegoro Kota. Sidang keduanya selalu dipenuhi pengunjung, mulai 
dari aktivis antikorupsi, mahasiswa, dan masyarakat, yang ingin 
melihat langsung jalannya sidang. Sidang tersebut menarik simpati 
dan menyentuh rasa kemanusiaan. Apalagi Sulastri menjalani sidang 
dalam keadaan hamil. Saat vonis selesai dibacakan, Abdul Wachid 
dari Lembaga Anti-Korupsi (LAiK) Bojonegoro bert eriak, ”Ganyang 
koruptor. Mereka mencuri bukan untuk memperkaya diri. Koruptorlah 
yang memperkaya diri.” Kedua terdakwa sebelumnya dituntut enam 
bulan penjara oleh jaksa Arif Suhermanto. Terdakwa dinilai secara 
sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan, sesuai 
dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) keempat KUHP. Terdakwa juga 
diwajibkan mengganti pisang susu yang dicurinya. Kedua terdakwa 
juga dinilai melanggar pasal pencurian dan pemberatan karena 
dilakukan lebih dari satu orang. Selain itu, sesuai dengan keterangan, 
terdakwa sebelumnya juga pernah mencuri pisang dan mangga. 
Dalam pembelaan yang dibacakan Nur Syamsi, penasihat hukum 
terdakwa, disebutkan, perbuatan terdakwa memang mencuri pisang. 
Namun, hal itu dilakukan karena terpaksa. Pencurian setandan pisang 
oleh suami istri itu terjadi pada 19 Oktober 2009. Awalnya Supriyono 
dan Sulastri berboncengan dengan sepeda motor, mencari pinjaman 
untuk kebutuhan keluarga. Keduanya sama-sama menganggur. Upaya 
mencari pinjaman tersebut gagal sehingga mereka ”terjebak” jalan 
pintas. (komp/arrahmah.com).12 

Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa 
Tengah  “kasus Minah“ seorang nenek renta miskin yang diputuskan 
pengadilan menjalani hukuman 1 bulan dengan masa percobaan 15 
hari karna mencuri 3 buah kakao seharga tidak lebih dari Rp 2.000, -. 
Sekarang muncul lagi kasus seorang ibu dan tiga saudaranya masuk 
penjara selama 1 bulan karna dituduh mencuri kapas senilai Rp 
4.000, -. Pertama, Nenek Minah (55), warga Desa Darmakradenan 
Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah dijerat pasal 362 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman 
hukuman maksimal 5 tahun penjara. Untungnya, ia bisa bernafas 
lega. Nenek pencuri tiga biji bibit kakao di perkebunan PT Rumpun 
Sari Antan tidak menjalankan hukuman kurungan. Dalam pembelaan 
yang disampaikan secara langsung dia meminta agar hakim tidak 
menghukumnya. "Saya mencuri biji kakao untuk ditanam kembali, 

                                                                 
12 Altaf, 2011,  “Sembilan Kelinci Tujuh Bulan” http://arrahmah.com/read/2011/03/21/11485-
sembilan-kelinci-dan-tujuh-bulan-penjara.html. ( 21 Maret 2011). 



8 
 

 

saya mohon pada Pak Hakim agar saya dibebaskan," kata Minah.. 
Permintaan Minah, dikabulkan majelis hakim, asalkan dalam 30 hari 
ke depan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Kedua, kasus serupa berasal dari Kabupaten Batang Jawa 
Tengah, dimana sebanyak empat pemungut kapas di lahan milik PT 
Sigayung kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Rowobelang 
karena dituduh telah mencuri dua kilogram kapas senilai Rp4 ribu. 
Mereka adalah Rusnoto (14), Juwono (16), Sri Suratmi (25), dan 
Manise (39), semuanya warga Dusun Secentong, Desa Kenconorejo, 
Kecamatan Tulis. Kasus tersebut berawal dari Manise dan dua 
anaknya serta Sri Suratmi memungut kapas yang jatuh ke tanah dari 
sisa panen kapas milik PT Sigayung. Dengan alasan melakukan 
pencurian oleh PT Sigayung perbuatan mereka dilaporkan ke Polres 
Batang13 

 
 
Kejadian-kejadin di atas, merupakan contoh kecil dari wajah hukum di 

Indonesia, yang tentu saja menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan lapisan 

masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang 

dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat kecil. 

Yang menjadi sorotan tajam  dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, dalam 

hal ini polisi, jaksa, hakim, dan juga advokad, yang dipersalahkan sebagai para 

pihak yang menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum. 14 

Apabila berbicara pada tataran ideal mengena i fungsi hukum, maka 

seharusnya hukum bertujuan untuk kesejahtraan hidup manusia dan mengabdi 

sepenuhnya kepada kehidupan manusia, sehingga apa yang terjadi dalam 

penegakkan hukum saat ini, sungguh membuat kepercayaan terhadap hukum 

                                                                 
13Hanna,2010,”Pencurian Kakau dan Kapas”,. 
http://scbsradiolombok.wordpress.com/2009/11/25/fenomena-pencuri-kakao-dan-kapas/ (25 
November 2010). 
14 Achmad Rifai, 2010, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”’, Sinar 
Grafika, Malang, hal 14. 
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makin turun, hal mana disebabkan kinerja buruk yang diperlihatkan oleh hukum 

dan aparat penegak hukum itu sendiri. 15 

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya harus 

melakukan intropeksi diri secara menyeluruh, dalam menjalankan fungsi 

yustisialnya. Kedalam tugas seorang hakim, sejatinya bukan hanya dituju 

menjalankan fungsi peradilannya saja, tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk 

dapat menyelesaikan problematika sosial yang terjadi, sehingga para hakim 

seyogianya menjadi seorang yang mempunyai sifat kenegarawanan terlebih 

dahulu sebelum menjadi hakim.  

Hakim harus merasa terpanggil untuk memikirkan nasib dan keadaan 

bangsanya. Hati nurani hakim harus tergantung dalam melihat kemiskinan, 

pengangguran, harga kebutuhan pokok yang melonjak, korupsi yang 

menggerogoti uang rakyat, kebodohan, ketidakberdayaan masyarakat ekonomi 

lemah atas para pemilik modal, penjarahan hutan yang dilakukan oleh segelintir 

orang yang menimbulkan bencana yang meluas bagi masyarakat, eksploitasi 

tambang yang dilakukan oleh pihak asing yang tidak memberikan manfaat pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, yang jika kesemuannya itu dibiarkan terus dan 

tidak dicoba untuk dihentikan, maka cepat atau lambat akan menghancurkan 

keutuhan Negara dan bangsa Indonesia. 16 

                                                                 
15 Ibid. 
16 Satjipto Rahardjo, tidak hanya memeriksa dan mengadili, Harian Kompas, Jumat, 2 November 2007, 
hlm. 6.  
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Oleh karena itulah hakim diharapkan dapat menjadi the vigilante, orang 

yang waspada terhadap nasib dan keadaan bangsannya dari kemungkinan 

kehancuran social atau ketidak stabilan social. Hakim harus berani melakukan 

suatu rule breaking, yaitu melakukan terobosan-terobosan melalui penemuan 

hukum.17 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman menentukan bahwa : “pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, mela inkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”.  

Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi 

suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, 

hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan 

perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa 

yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat 

membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.  

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009, selanjutnya 

menentukan bahw : “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

                                                                 
17 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, citra aditya Bakti, 
Bandung, 1993, hlm. 12.  



11 
 

 

Dari ketentuan diatas, jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah 

diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih 

tersembunyi, sehingga untuk menemukkannya hakim harus berusaha mencarinya 

dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, 

kemudian mengikutinya Dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu 

sesuai dengan rasa keailan yang hidup dalam masyarakat.18 

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang 

penting dalam suatu system hukum, begitu pula dalam system hukum Indonesia, 

karena hakim melakukan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-

ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (rechvinding) yang mengarah 

kepada penciptaan hukum baru (creation of new law). Fungsi menemukan 

hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (rech vakum) dan 

mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alsan hukumnnya (tertulis) 

tidak jelas atau tidak ada.19 

Pada pokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal 

dari peristiwa konkritn yang dihadapakan kepada hakim untuk diputuskan.  

 Berdasarkan latar belakang di atas itulah sehigga terdorong keinginan 

penulis untuk melakukan penulisan dengan judul : TINJAUAN YURIDIS 

NORMATIF PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM.  

 

                                                                 
18 Ibid. 
19 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, 
hlm. 99.  
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar hukum penemuan hukum bagi hakim dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia? 

2. Apa saja metode penemuan hukum oleh hakim?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah di atas maka tujuan dan kegunaan 

diadakannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menunjukan, bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim 

telah  diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui, bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum, 

terdapat metode,  yang mana metode tersebut, menjadi acuan bagi hakim 

dalam melakukan penemuan hukum. 

 

D.  Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan padangan baru tentang 

bagaimana dasar dan bentuk-bentuk penemuan hukum oleh hakim. 
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b. Diharakan dalam penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 

kepada para hakim-hakim yang berperan sebagai pencari keadilan. 

Khususnya mengenai penemuan hukum. 

c. Diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini dapat memberikan sumbangsi 

bagi lembaga peradilan khususnya lembaga peradilan pidana tentang 

bagimana cara dan dasar hukum seorang hakim dapat melaksanakan 

penemuan hukum.  

d. Diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat pada dunia 

akademisi khususnya pada dunia hukum yang berada di Indonesia 

mengenai penemuan hukum oleh hakim.   

e. Bagi Penulis agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai kapan dan 

bagaimana penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat 

diterapakan. 

2. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat  menambah perkembangan 

akademisi di bidang hukum agar lebih mengetahui lebih luas dan 

mendalam mengenai dasar dan metode dari penemuan hukum.  

E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian, metode merupakan hal yang penting untuk mencari dan 

memperoleh data yang akurat, sehingga  pada nantinya metode tersebut 

menentukan keakuratan dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Penelitian (research approach) 

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan “Normatif 

Legal Research”, yaitu penulis menekankan pada pendekatan yuridis normatif 

di mana melihat hukum sebagai norma dalam mencari suatu keadilan. 

Penulisan ini berorientasi pada pengkajian mengenai penemuan hukum oleh 

hakim khususnya, dari segi ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan 

serta mengaitkan beberapa referensi yang telah ada baik dalam bentuk buku 

maupun sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan objek kajian. 

 

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini jenis data/bahan hukum yang digunakan adalah: 

a. Bahan Hukum Primer  

   Yaitu Bahan Hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penemuan hukum dan apa dasar-dasar dalam penemuah 

hukum itu sendiri. Salah satu contoh dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 10 yang menerangkan 

bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memerikasa, mengadili dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dali bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.20 Undang-

Undang  Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan HIR. 
                                                                 
20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data-data dalam mendukung bahan 

hukum primer seperti pendapat para ahli hukum, karya ilmiah serta artikel 

yang diperoleh dari berbagai sumber, buku-buku, perundang-undangan, 

surat kabar, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel, internet dan bahan-bahan 

lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian yang menjadi 

objek permasalahan. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam penulisan ini 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Kepustakaan  

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersal dari 

berbagi sumber dan dipublikasikan secara luas. Kepustakaan yang dimaksud 

dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, 

karya ilmia hukum, jurnal hukum, media cetak dan/atau elektronik yang 

bekaitan dengan penemuan hukum oleh hakim. 

b. Studi Dokumentasi 

Yaitu dengan melakukan  penelusuran terhadap Undang-Undang, buku-buku 

ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmia hukum, jurnal hukum, media cetak 

dan/atau elektronik yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti 

diluar dari daftar pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi data-data 

yang di perlukan. 
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

menggunakan sincronation analysis yakni analisis kritis terhadap kesesuaian 

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penemuan hukum 

oleh hakim.   

F. Sistematika Penulisan   

Dalam penyusunan penulisan hukum ini disusun secara sistematis (berurutan) 

sehingga pada nantinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. 

Dalam hal ini adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini meliputi  pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sisitematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pemaparan yang terdapat dalam bab ini terdiri dari Konsep Penemuan Hukum, 

Konsep tentang Hakim, Konsep hukum progresif, Konsep Teori Hukum Kriti, 

Tinjauan Mengenai Tersangka dan Terdakwa, Teori Pembuktian Tentang Hukum 

Pidana. 

  

BAB III PEMBAHASAN   
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Pada bab ini penulisan akan melakukan pembahasan secara spesifik  dan 

substantif mengenai pemasalahan yang telah ada dalam penulisan ini yakni  

mengenai,  Pertama  dasar-dasar hukum hakim dapat menggunakan penemuan 

hukum.  Kedua, metode penemuan hukum oleh hakim. 

      

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup yang mana 

meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian 

mengenai hal-hal apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. 

Saran/rekomendasi berupa penyampaian atau masukan yang ditujukan terhadap 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yang mana berisikan 

tetang uraian dari hasil kesimpulan.  


