
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peninjauan Kembali Dan Syarat-Syarat 

Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali 

1.  Pengertian Peninjauan Kembali 

Peninjauan Kembali dalam perkara pidana merupakan upaya 

hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya 

terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana 

amar putusannya mempidana terdakwa. Batasan permohonan Peninjauan 

Kembali ini dapat dilihat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang 

merumuskan : 

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya 

dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung. 

 

 Sebagaimana dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, asas 

pokok Peninjauan Kembali terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam 

suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah : 

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 

terhadap putusan pemidanaan saja. 

2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 

terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 



3. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh 

terpidana atau ahli warisnya saja.
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 Ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP sangat jelas bahwa 

Peninjauan Kembali semata-mata hanya ditujukan bagi kepentingan 

terpidana atau ahli warisnya, sehingga bila ada penyimpangan terhadap 

ketentuan tersebut akan membawa persoalan karena putusan yang 

melanggar asas peninjauan kembali merupakan putusan yang dengan jelas 

memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP.
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2. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Peninjauan 

Kembali 

 Syarat-syarat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diatur 

dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) 

KUHAP merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan 

Peninjauan Kembali. Sementara ketentuan dalam Ayat (2) memuat syarat-

syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat diterima pengajuan 

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Pasal 263 KUHAP 

merumuskan sebagai berikut : 

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya 
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dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung. 

2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : 

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan 

dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui 

pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan 

berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak 

dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan 

ketentuan pidana yang lebih ringan. 

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan 

bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau 

keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah 

bertentangan satu dengan yang lain. 

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Ketentuan dalam Ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila 

pihak yang hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak 

memenuhi syarat dalam Ayat (1).  Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

263 Ayat (1) KUHAP merupakan syarat formil dan mutlak harus dipenuhi 

terlebih dahulu sebelum Mahkamah Agung dapat memberikan 

pertimbangan hukum mengenai alasan materiil pengajuan permohonan 

Peninjauan Kembali dalam Ayat (2). 

 

3. Syarat-Syarat Formil Mengajukan Permohonan Peninjauan 

Kembali 

 Terdapat 3 (tiga) syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan 

permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 Ayat (1) 

KUHAP yaitu : 



1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan 

Kembali hanya terhadap putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 

2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali. 

3. Boleh diajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap 

putusan yang menghukum/mempidana saja.
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Lebih lanjut Adami Chazawi mengatakan, bahwa : 

tiga syarat formil tersebut bersifat limitatif dan sangat 

tegas. Ketentuan isi rumusan pasal tersebut juga bersifat 

tertutup, tidak dapat ditambah oleh hakim melalui 

penafsiran, meskipun dengan alasan mencari untuk 

menemukan hukum.
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a. Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (in 

kracht van gewijsde) 

Putusan yang dimaksud adalah putusan mengenai pokok perkara, 

yakni putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam 

surat dakwaan. Putusan yang demikian disebut putusan akhir yang 

dilawankan dengan putusan yang bukan putusan akhir. Oleh 

Utrecht disebutnya dengan putusan tentang zaak (perbuatan, feit) 

yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tunduk dan terikat 

pada asas ne bis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

KUHP. Putusan akhir hanya bisa dijatuhkan apabila pengadilan 

telah memeriksa pokok perkara sebagaimana tindak pidana yang 

didakwakan. Sementara putusan bukan terhadap pokok perkara, 

atau bukan putusan akhir, merupakan putusan mengenai prosesuil 
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perkara. Putusan yang demikian bersifat penetapan seperti putusan 

sela (tussenvonnis) terhadap eksepsi penasihat hukum. Untuk 

menjatuhkan putusan sela tidak diperlukan memeriksa dan 

mempertimbangkan pokok perkaranya.
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Putusan tetap yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) 

KUHAP adalah sama dengan putusan tetap yang dimaksud dalam 

Pasal 76 KUHP. Putusan mengenai perbuatan yang didakwakan 

sama artinya dengan putusan terhadap tindak pidana yang 

didakwakan. Putusan yang demikian pada saatnya menjadi in 

kracht van jewijsde, bersifat tetap, yang menurut Pasal 76 KUHP 

tidak dapat dituntut kembali oleh Negara dengan cara apapun, tapi 

dapat diangkat oleh terpidana untuk diperiksa kembali melalui 

upaya Peninjauan Kembali (herziening). Putusan yang bersifat 

tetap atau mempunyai kekuatan hukum tetap sudah mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sudah dapat dijalankan.  

Menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat 

diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yang amarnya 

mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian didasarkan 

pada kalimat “kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan 

hukum” dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Putusan mengenai 

tindak pidana yang didakwakan, menurut pakar hukum ada 3 (tiga) 

macam, yaitu : 

- Putusan bebas (vrijspraak). 
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- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 

rechts vervolging). 

- Putusan pemidanaan (veroordeling).
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Terhadap jenis putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan 

hukum, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan 

karena dapat diketahui tujuan upaya peninjauan kembali, 

dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada 

terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari 

kekeliruan pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala 

tuntutan hukum, sehingga tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk 

meninjau kembali putusan yang telah menguntungkan dirinya.
7
 

b. Terpidana atau Ahli Waris Yang Dapat Mengajukan 

Permohonan Peninjauan Kembali 

 Orang yang disebut terpidana, ialah orang (subjek hukum) yang 

telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
8
 Penyebutan istilah “terpidana” 

dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP mengandung dua 

pengertian sebagai berikut : 

- Bahwa pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali 

perkara pidana hanyalah terpidana atau ahli warisnya. 
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- Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh 

terpidana hanya terhadap putusan pemidanaan saja.  

Sesuai dengan landasan dibentuknya lembaga Peninjauan 

Kembali, maka terpidana berhak mengajukan permohonan 

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 

263 Ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan permohonan 

peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya. Dengan 

demikian, pihak lain diluar terpidana atau ahli waris, sekalipun 

pihak tersebut merasa dirugikan oleh adanya putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dibenarkan hukum 

untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Hal seperti 

ini yang ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 

20 Februari 1984 Reg. Nomor 1 PK/Pd/1984, pemohon telah 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan 

Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1983 yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Pemohon merasa keberatan atas 

perampasan untuk Negara barang bukti kapal yang bukan milik 

terpidana, tetapi milik pemohon. Sedang pemohon tidak terlibat 

maupun tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan terpidana, 

oleh karena itu, tidak adil jika milik pemohon dirampas untuk 

Negara sekalipun kapal itu telah dipergunakan terpidana sebagai 

alat melakukan tindak pidana. Tanggapan dan putusan Mahkamah 

Agung RI atas permohonan dan keberatan yang diajukan pemohon, 

berbunyi :  



bahwa meskipun terhadap putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 

dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agung, akan tetapi karena pemohon peninjauan 

kembali bukan terpidana atau ahli warisnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus 

dinyatakan tidak dapat diterima.
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Selain terpidana, yang berhak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali ialah ahli waris terpidana. Mengenai ahli 

waris, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurut 

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan 

dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, 2012 menyatakan bahwa 

hak Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan Kembali bukan 

merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana 

meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan 

undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan 

terpidana.
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c. Peninjauan Kembali Dapat Diajukan Hanya Terhadap Putusan 

Yang Menghukum/Mempidana Saja 

Pembentuk undang-undang secara tegas mengemukakan kehendaknya 

dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, hanya terhadap putusan 

pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang 

boleh mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
11
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Putusan Pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah 

dipenuhinya syarat objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal 

183 KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud ialah sebagai berikut : 

a. Syarat objektif, yaitu hakim dalam memutus telah menggunakan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. 

b. Syarat subjektif, yaitu dari dua alat bukti yang sah tersebut, hakim 

mendapat keyakinan bahwa : 

- Benar telah terjadi tindak pidana (sesuai yang didakwakan). 

- Benar terdakwa yang melakukannya. 

- Benar terdakwa bersalah (dapat dipersalahkan). 

 

4. Syarat-Syarat Materiil Mengajukan Permohonan 

Peninjauan Kembali 

Syarat-syarat materiil mengajukan permohonan upaya hukum 

Peninjauan Kembali secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 Ayat 

(2) KUHAP sebagai berikut : 

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan 

kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 

sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan 

bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 

tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau 

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang 

lebih ringan. 

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan 

bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan 

sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah 

terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang 

lain. 

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 



Dengan kata lain, syarat materiil agar permohonan Peninjauan 

Kembali dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu (1) 

adanya keadaan baru (novum), (2) ada beberapa putusan yang saling 

bertentangan (conflict van rechtspraak) dan (3) putusan yang 

memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. 

a. Apabila Terdapat Keadaan Baru (novum) 

Alasan pertama yang dijadikan landasan mendasari permohonan 

Peninjauan Kembali adalah “keadaan baru” atau novum. Keadaan baru 

yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah 

keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan 

dugaan kuat”: 

- Jika seandainya keadaan baru diketahui atau ditemukan dan 

dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi 

faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 

- Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu 

sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk 

menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut 

umum tidak dapat diterima 

- Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan 

dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
12
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Keadaan baru  dalam praktik sering disebut dengan novum, 

tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat 

bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (novum). 

Sesungguhnya novum itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti 

yang baru diajukan atau ditemukan yang di dalam KUHAP 

menyebutnya dengan keadaan baru. Karena keadaan baru tidak 

terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti 

tersebutlah yang baru ditemukan. Baru bukan berarti keberadaan alat 

bukti yang memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang 

membedakan dengan suatu alat bukti yang ditimbulkan atau dibuat 

setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan pengadilan lain 

atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap. 
13

 

Secara umum, novum harus mempunyai peran atau pengaruh 

yang sangat kuat, atau menentukan untuk dapat menjatuhkan amar 

putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan 

penuntut umum tidak dapat diterima, ataupun diterapkan ketentuan 

pidana yang lebih ringan.
14

 

b. Apabila Terdapat Putusan Yang Saling Bertentangan (conflict van 

rechtspraak) 

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permohonan 

Peninjauan Kembali, yakni apabila dalam berbagai putusan terdapat : 

- Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti. 
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- Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu 

dijadikan sebagai dasar dan alas an putusan dalam suatu perkara. 

- Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang 

dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang 

satu dengan yang lainnya.
15

 

Pada contoh ini jelas dapat dilihat adanya pertentangan antara 

putusan pidana dan putusan perdata. Dalam putusan pidana, penjualan 

di bawah tangan dinyatakan sebagai suatu keadaan yang terbukti 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam 

putusan perdata keadaan itu tidak dianggap bertentangan dengan cara 

yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus demikian, terpidana 

menjadikannya sebagai alasan yang mendasari permintaan peninjauan 

kembali. Akan tetapi, pertentangan itu harus benar-benar nyata dan 

jelas tertuang dalam berbagai putusan yang bersangkutan. Cara yang 

demikian dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 

Juni 1984 Register Nomor 8/PK/Pid/1983. Dalam salah satu alasan 

yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali, telah mengemukakan 

adanya saling pertentangan antara perkara perdata Nomor 1438 

K/Sip/1983 dengan perkara pidana Nomor 8/1980 yang telah 

menghukum pemohon dengan pidana penjara atas kejahatan 

penggelapan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam menanggapi 

keberatan tersebut tidak dapat membenarkan serta menolak 

permohonan Peninjauan Kembali, karena tidak ada pertentangan antara 
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putusan pidana Nomor 8/1980 dengan putusan Mahkamah Agung 

dalam perkara perdata Nomor 1438 K/Sip/1983.
16

 

c. Apabila Terdapat Kekhilafan yang Nyata dalam Putusan 

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permohonan 

Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas 

ataupun terlihat dengan nyata : 

- Kekhilafan hakim. 

- Kekeliruan hakim.
17

 

Kekhilafan berasal dari kata khilaf, yang artinya keliru atau salah 

(yang tidak disengaja). Kekhilafan artinya kekeliruan atau kesalahan 

yang tidak disengaja.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, bahwa 

isi dalam sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus memuat 12 

bagian. Di antara 12 bagian tersebut terdapat 10 bagian yang sifatnya 

imperatif, yang bila tidak dimuat, putusan terancam batal demi hukum. 

Oleh sebab itu, tanpa memuat salah satu di antara 10 bagian tersebut, 

merupakan kekhilafan hakim. Namun bila hanya tidak memuat 2 

bagian, tidak terancam batal demi hukum. Meskipun tidak disebut 

akibat hukumnya sebagaimana pada 10 bagian yang disebut pertama, 
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bila 2 bagian putusan yang dimaksud tidak dimuat, putusan tersebut 

dapat diperbaiki oleh upaya hukum biasa.
18

 

Dalam hal yang berhubungan dengan alasan mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali, yang terpenting adalah kekhilafan 

pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana 

dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP. Kekhilafan 

hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan 

hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau 

keadaan, diantaranya sebagai berikut : 

- Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara 

nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum.  

- Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh 

pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar 

pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya 

tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu 

merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau 

kekeliruan nyata.
 
 

- Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta 

(feitelijke dwaling) maupun kesesatan hal hukumnya (dwaling 

omtrent het recht). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan 

keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu 

keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkan 
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merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa 

menjadi seolah-olah kebenaran sejati meskipun segala sesuatu 

tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan. Sementara itu 

sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam hal 

mempertimbangkan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta yang 

dipertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh dalam sidang. 

Namun ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan 

dengan kebenaran materiil tersebut, hakim telah keliru. 

- Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang 

secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang 

mengenai dibentuknya norma tersebut.  

- Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang 

sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah 

limitatif menjadi bertambah.
 19

  

Di luar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi 

putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan 

yang nyata, disebabkan beberapa hal atau keadaan diantaranya sebagai 

berikut : 

- Hakim membuat putusan di luar kewenangan atau melampaui 

kewenangannya. Misalnya hakim menjatuhkan putusan 

mengenai tindak pidana yang tidak didakwakan dalam surat 

dakwaan. Hakim tidak berhak untuk menjatuhkan putusan 
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terhadap tindak pidana yang tidak didakwakan, sehingga 

putusan itu batal demi hukum. 

- Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara 

yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu 

norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan di luar logika 

umum.  

- Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi 

prosedur. Misalnya putusan dibuat dan dibacakan tanpa terlebih 

dahulu dilakukan musyawarah antara para hakim yang 

menyalahi ketentuan Pasal 182 Ayat (3) KUHAP atau putusan 

dibacakan di sidang yang tidak terbuka untuk umum, 

melainkan diberitahukan amarnya saja dengan cara memanggil 

Penuntut Umum dan terdakwa menghadap di ruang Hakim. Hal 

ini melanggar Pasal 195 KUHAP.
 20

 

 

B. Kedudukan Isteri sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Pewarisan 

1. Menurut Hukum Adat 

Menurut hukum adat di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem 

kekeluargaan dan waris adat, yaitu : 

a) Sistem Patrilineal. 

b) Sistem Matrilineal. 
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c) Sistem Parental atau Bilateral.
21

 

Sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan nenek moyang pihak laki-laki. Di  dalam sistem ini kedudukan 

dan pengaruh pihak laki-laki sangat menonjol, dimana yang menjadi ahli 

waris adalah anak laki-laki.  

Sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan nenek moyang pihak perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan 

ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak 

menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak 

mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih 

merupakan anggota keluarganya sendiri.  

Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekeluargaan yang 

menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari 

pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan 

dalam hukum waris sama dan sejajar. 

Selain anak-anak yang menjadi ahli waris kedudukan Isteri sebagai 

ahli waris sangat ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya. 

Dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan parental, 

janda tidak dapat dianggap sebagai ahli waris almarhum suaminya, akan 

tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami jika 

ternyata bahwa harta gono-gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus 
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hidup seperti keadaannya pada waktu perkawinan. Hal ini dapat dilihat 

dalam putusan Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 26 Mei 1939.
22

 

 Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 

April 1960 Reg Nomor 110 K/SIP/1960 kedudukan janda diakui sebagai 

ahli waris dari almarhum suaminya sebagaimana ditetapkan : “bahwa 

menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari 

almarhum suaminya.”
23

  

 Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sebenarnya menegaskan 

kembali putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1958 Reg 

Nomor 298 K/SIP/1959 yang memutuskan : 

bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa 

apabila di dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan 

seorang anakpun, maka isteri janda dapat tetap menguasai 

barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau 

sampai ia kawin lagi. 

dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 September 1959 Reg Nomor 

263 K/SIP/1959 yang memutuskan : “bahwa menurut hukum adat di Jawa 

Tengah seorang janda berhak untuk membagi harta keluarga antara 

semua anak asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.”
24

 

Penegasan isteri sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan adat di 

Indonesia ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI 
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tanggal 2 Nopember 1960 Reg Nomor 302 K/SIP/1960 yang memutuskan 

sebagai berikut : 

Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai 

seorang janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian 

rupa bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli 

waris terhadap barang asal suaminya dalam arti bahwa 

sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus 

tetap berada ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup 

secara pantas samapai ia meninggal dunia atau kawin lagi, 

sedang dibeberapa daerah di Indonesia disamping 

penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan 

adalah berupa amat banyak kekayaan maka si janda 

perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang 

warisan seperti seorang anak kandung dari sipeninggal 

warisan.
25

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa 

Isteri akan berkedudukan sebagai ahli waris dari suaminya pada saat suami 

meninggal dunia, sehingga status Isteri akan menjadi janda.  

2. Menurut Hukum Islam 

Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-

Qur’an mengemukakan bahwa “Sistem kewarisan Islam adalah sistem 

individual bilateral.” Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru 

yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut 

Al-Qur‟an, yaitu sebagai berikut : 

a.  Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris 

serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris 

di luar Al-Qur‟an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru 

mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia. 
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b. Jika pewaris meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan, maka 

ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-

sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya 

dengan ibunya. Prinsip tersebut mempunyai maksud, jika orang tua 

pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila 

dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-

anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur‟an hal 

tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya 

oleh orang tuanya.  

c. Bahwa suami-isteri saling mewaris, artinya pihak yang hidup 

paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.
 26

 

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur‟an merupakan perbaikan 

dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri 

Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. 

Pada dasarnya sebelum adanya sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur‟an 

telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu : 

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum 

kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut 

ashabah. 

2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak 

mempunyai hak waris. 
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3. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih 

berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakak, 

maupun buyutnya.
 27

 

 Pengaturan waris dalam sistem kewarisan Islam menurut Al-

Qur‟an diuraikan dalam beberapa ayat suci Al-Qur‟an yang secara 

langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-

Qur‟an yang masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), 

surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula dalam surat Al-Ahzab (QS. 

XXXIII). Salah satu ayat suci yang terdapat dalam surat An-Nissa (QS. 

IV; 7) yaitu “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari 

harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan.” Dalam ayat tersebut secara tegas 

Allah menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan merupakan ahli 

waris.
28

 

Pada dasarnya sistem kewarisan hukum Islam menurut Al-Qur‟an 

merupakan sistem hukum bilateral, disamping dikenal adanya ahli waris 

dzul faraa’idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah 

berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur‟an, juga terdapat ahli 

dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Yang dimaksud pewaris 

adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan 

yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh 
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selama hidupnya. Sedangkan ahi waris adalah seseorang atau beberapa 

orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan yang diperoleh 

dari si pewaris yang meninggal dunia.
29

  

Disamping itu semua, dalam sistem waris Islam dikenal pula 

kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu “ahli waris yang didahulukan 

untuk mewaris” dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut 

Al-Qur‟an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau 

disebut dengan “kelompok keutamaan” terdiri atas empat macam, yaitu : 

a. Keutamaan pertama, yaitu : 

1. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris 

pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia. 

2. Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak. 

b. Keutamaan kedua, yaitu : 

1.  Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris 

pengganti kedudukan saudara. 

2.  Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara. 

c. Keutamaan ketiga, yaitu : 

1.  Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu. 

Bila tidak ada anak dan tidak ada saudara. 

2.   Janda atau duda. 

d. Keutamaan keempat, yaitu : 

1.  Janda atau duda. 
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2.  Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti 

kedudukan ayah.
30

 

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Berlakunya 

Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan mengenai pengertian Ahli Waris 

yang termuat dalam Bab I Pasal 171 ialah : 

Orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli pewaris.
 31

 

Dengan demikian, bila diperhatikan dalam sistem pewarisan 

menurut hukum Islam, kedudukan Isteri menjadi ahli waris terjadi pada 

saat suami meninggal dunia.  

3. Menurut Hukum Perdata  

Sistem pewarisan menurut Hukum Perdata bersumber pada 

BW (Burgelijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata). Pewarisan menurut KUHPerdata berlaku asas bahwa “apabila 

seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan 

kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.” Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang 

termasuk dalam  lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan 
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kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
32

 Ciri khas hukum waris 

menurut KUHPerdata terdapat dalam Pasal 830 KUHPerdata yang 

menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” 

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum mewaris karena pewarisan 

akan terjadi jika si pewaris meninggal dunia dan selanjutnya timbullah 

ahli waris. Selanjutnya, pada Pasal 832 KUHPerdata ditegaskan 

mengenai kedudukan Isteri sebagai ahli waris sebagai berikut : 

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, 

para keluarga sedarah, baik sah, mapun luar kawin dan si suami atau 

isteri yang hidup terlama…” 

Yang dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang 

meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang 

meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang 

diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya.
33

 

KUHPerdata telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi 

ahli waris, yaitu Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah 

atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau 

ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat 

golongan, yaitu : 

a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, 

meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami 

atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. 
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Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama 

ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, 

sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling 

mewarisi. 

b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, 

meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun 

perempuan, serta keturunan mereka.  

c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur 

selanjutnya ke atas dari pewaris. 

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis 

ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat 

keenam.
 34

 

Dengan demikian, sistem pewarisan menurut hukum perdata 

Barat yang diatur di dalam KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan 

terjadi apabila pewaris meninggal dunia. KUHPerdata juga 

menegaskan bahwa timbulnya kedudukan ahli waris pada saat pewaris 

meninggal dunia. Oleh karena itu, kedudukan Isteri sebagai ahli waris 

menurut KUHPerdata timbul pada saat pewaris meninggal dunia. 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Henny Tanuwidjaja dalam buku 

“Hukum Waris Menurut BW”, yang menyatakan : 

Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) 

dapat dilihat dari Pasal 830 BW yang menyatakan 

bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi 

jelas bahwa kematian seseorang tersebut merupakan 
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syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan 

meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta 

kekayaannya beralih kepada ahli waris.
35

 

 

C. Metode Penafsiran Sebagai Instrumen Untuk Mengadili 

Bagi Hakim 

Profesi hakim merupakan suatu profesi yang mulia dan terhormat. 

Hakim bertindak sebagai wakil Tuhan dimana tugas dari seorang hakim 

adalah untuk menentukan apakah seseorang telah berbuat kejahatan atau 

pelanggaran, melalui proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan ditambah dengan keyakinannya, dan 

selanjutnya hakim memutus perkara. Dalam perkara pidana, putusan 

hakim bisa berisi pemidanaan, bebas dari segala tuntutan hukum 

(Vrijspraak), dan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van gewijs). 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hakim pada saat beracara 

merupakan serangkaian tindakan dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang disidangkan olehnya semata-mata hanya 

berdasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang tertulis secara 

legal-formal, yang tentunya berdasarkan kepada fakta persidangan dalam 

hal memutus suatu perkara. Hakim atau Majelis Hakim dianggap 

mengetahui hukum, karenanya Hakim tidak boleh menolak perkara dengan 

alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu perkara. Seperti 

halnya di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
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Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi : 

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 

Maksud adanya ketentuan pasal tersebut dapat diartikan, bahwa 

hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andaikata 

ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak 

tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Sesuai dalam ketentuan Pasal 

5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, berbunyi : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat.” 

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) ini dapat diartikan sebagai suatu 

kewajiban bagi Hakim karena ia merupakan perumus dan penggali dari 

nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Sudah barang tentu 

Hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang 

sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban 

yang harus dijalankan oleh setiap Hakim dalam mengemban tugasnya 

dengan cara melakukan metode penafsiran hukum yang bahwasanya 

sumber hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang saja namun 

banyak hal yang tidak diatur oleh undang-undang.
36
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Meskipun hakim diperbolehkan melakukan penafsiran hukum, 

bukan berarti hal tersebut dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Dalam hal 

ini ada beberapa pendapat, Logeman misalnya, mengatakan bahwa dalam 

melakukan penafsiran hakim harus tunduk pada kehendak pembuat 

undang-undang sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-

undangan tersebut (umumnya terdapat di bagian penjelasan undang-

undang). Seperti halnya pendapat Polak yang menyatakan bahwa dalam 

melakukan penafsiran hukum, seorang hakim harus memperhatikan 3 hal 

yaitu : 

1. Materi peraturan perundangan yang bersangkutan. 

2. Tempat di mana perkara dilahirkan, maksudnya faktor-faktor 

sosiologis masyarakat hendaknya dijadikan pertimbangan. 

3. Masa/zamannya, maksudnya adalah zaman/masa di mana perkara 

itu terjadi juga menjadi pertimbangan bagi penafsiran hukum oleh 

Hakim.
37

 

Jadi, tugas penting dari seorang Hakim ialah menyesuaikan 

undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila undang-

undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus 

menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila rumusan dalam undang-undang 

tidak jelas, Hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu 

putusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai 

kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan 
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keadilan (Gerechtigkeit). Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa 

menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari Hakim.
38

 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode 

penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks 

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan 

dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan 

menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat 

mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi 

ini adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mengetahui makna dalam 

undang-undang yang dimana seringkali terjadi dalam penjelasan itu tidak 

juga member kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup jelas” padahal 

teks undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan.
39

 

Agar hakim dapat melakukan penafsiran hukum dengan baik, artinya tidak 

menyimpang dari maksud atau kehendak pembentuk hukum serta tidak 

bertentangan dengan „perasaan hukum‟ masyarakat, maka perlu adanya 

tata cara melakukan penafsiran oleh hakim sebagai berikut :
40

 

a. Cara menafsirkan hukum oleh Hakim 

1) Ditafsirkan secara subjektif 

Artinya cara penafsiran hukum oleh Hakim yang disesuaikan 

dengan maksud dan kehendak pembentuk undang-undang.  

2) Ditafsirkan secara obyektif 
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Artinya, cara penafsiran hukum oleh Hakim yang tidak 

disesuaikan dengan maksud dan kehendak pembentuk undang-

undang, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosiologis 

masyarakat. 

3) Ditafsirkan secara luas (ekstensif) 

Artinya, cara penafsiran hukum oleh Hakim dengan tujuan 

untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti 

sebelumnya. 

4) Ditafsirkan secara sempit (restriktif) 

Artinya, cara penafsiran hukum oleh Hakim yang justru 

dimaksudkan untuk membatasi arti dari sebuah pasal atau ayat 

dalam undang-undang. 

b. Penafsiran hukum dilihat dari sumbernya 

Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat dibagi ke dalam beberapa 

macam, yaitu : 

1) Penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang dibuat sendiri oleh 

pembentuk hukum yang biasanya tercantum pada bagian 

belakang isi UU tersebut yaitu bagian penjelasan umum dan 

penjelasan pasal demi pasal. Penafsiran ini bersifat resmi yang 

tidak dapat ditafsirkan lain oleh hakim. Artinya hakim terikat 

oleh jenis penafsiran jenis ini. 

2) Penafsiran doktrinair/ilmiah 

Penafsiran hukum yang dapat ditemukan di pustaka ilmiah, 

jurnal ilmiah, pidato ilmiah dan sebagainya yang dilakukan 



oleh para ahli hukum. Kualitas penafsiran ini, hanya 

mempunyai nilai teoretis dan hakim tidak terikat oleh 

penafsiran jenis ini. 

3) Penafsiran hakim 

Yaitu penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dan hanya 

berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara saja. 

Artinya, masyarakat/publik tidak terikat oleh hasil penafsiran 

hakim meskipun secara sosiologis dapat mempengaruhi opini 

publik. Penafsiran ini juga tidak mengikat hakim lain. 

Selanjutnya, akan diuraikan beberapa metode penafsiran yang 

digunakan oleh Hakim agar mencapai kehendak dari pembuat undang-

undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan 

sosial, yaitu : 

1) Metode Penafsiran Gramatikal (tata bahasa) 

Antara bahasa hukum dengan hukum terdapat hubungan yang 

erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai 

pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. 

Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan 

kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. 

Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bias ditafsirkan 

secara berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak 

mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim 

wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai 



dalam percakapan sehari-hari, dan Hakim dapat menggunakan 

kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.
41

 

2) Metode Penafsiran Historis (sejarah) 

Sejarah adalah mata rantai suatu peristiwa ke peristiwa 

selanjutnya. Hukum atau undang-undang juga memiliki sejarah 

tersendiri, sebab telah dibuat sejak lama dan telah berlaku dari 

waktu ke waktu. Dengan mempelajari sejarah, Hakim dapat 

menemukan pengertian suatu maksud undang-undang sesuai 

dengan kehendak dari pembentuk undang-undang tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penafsiran ini ada dua macam 

yaitu : 

a. Penafsiran menurut sejarah hukumnya 

Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas 

suatu pasal undang-undang, Hakim melakukan telaah 

sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya undang-

undang/pasal tersebut. Dalam hal ini, yang dipelajari 

Hakim soal asas-asas yang berlaku, aliran/mazhab yang 

mempengaruhinya, dan sebagainya. 

b. Menurut sejarah penetapannya 

Artinya, hakim melakukan studi historis terhadap latar 

belakang penetapan suatu undang-undang/pasal tersebut. 

Dalam hal ini, Hakim dapat mempelajari catatan atau berita 

acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut, 
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memo, surat-surat serta dokumen penting lainnya. Setiap 

proses pembuatan hukum, biasanya tercatat dalam berita 

acara atau dokumen yang ebrisikan hasil sepakat atau 

perdebatan antar anggota pembentuk hukum tersebut. Dan 

itulah yang dipelajari Hakim.
42

 

3) Metode Penafsiran Sistematik atau Dogmatis 

Perundang-undangan suatu Negara merupakan kesatuan, 

artinya tidak satupun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan 

seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan 

perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan 

peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut 

dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi 

pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada 

pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang 

pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut 

penafsiran menyempitkan.
43

 

4) Metode Penafsiran Sosiologis atau Teleologis 

Metode interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-

undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. 

Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih 

berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap 

peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, 
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tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu 

diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di 

sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan 

hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-

undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk 

memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan 

bersama waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama itu 

disesuaikan dengan keadaan yang baru. Interpretasi teleologis 

ini dinamakan juga interpretasi sosiologis. Metode ini baru 

digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat 

ditafsirkan dengan berbagai cara.
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5) Metode Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi 

Penafsiran ini hanya dapat dibuat sendiri oleh pembentuk 

undang-undang dan berlaku umum, artinya agar penafsiran ini 

dapat ditaati oleh publik. Sebagaimana telah dijelaskan, 

penafsiran ini umumnya terdapat pada bagian belakang suatu 

peraturan perundangan, mulai dari UUD sampai Peraturan 

Daerah. Hakim dilarang menafsirkan kembali menurut 

kehendaknya, sebab penafsiran hakim hanya berlaku untuk 

pihak yang berperkara saja, tidak berlaku umum sebagaimana 

penafsiran otentik ini.
45

 

 

                                                           
44  Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal 172. 

45  Ibid., hal 88. 



6) Metode Penafsiran Interdisipliner 

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis 

masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. 

Disini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. 

Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang 

ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan asas-asas hukum 

publik.
46

 

7) Metode Penafsiran Multidispliner 

Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada 

dalam rumpun displin ilmu yang bersangkutan, dalam 

penafsiran multidisipliner seorang Hakim harus juga 

mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar 

ilmu hukum. Dengan kata lain, di sini hakim membutuhkan 

verifikasi dan bantuan dari lain-lain displin ilmu.
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