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BAB I 

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF 

NORMA MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN  

  

A. Tujuan Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses memfungsikan norna-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan 

hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut 

dengan sistem peradilan pidana yaitu mekanisme kerja dalam 

usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar 

pendekatan sistem.
1
 Sistim peradilan pidana di Indonesia terdiri 

dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga 

Pemasyarakatan  dan  Advokat.
2
 Hakekatnya aparat penegak 

hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai 

suatu proses (dikenal criminal justice process) yang di mulai dari 

proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, 

pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta 

diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.  

Peradilan diselenggarakan oleh pemerintah  untuk 

masyarakat melalui sebuah kekuasaan Mahkamah Agung dan 

                                                             
1
Elfi Marzuni, http://.www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-

hukum/artikel/2072-peran-pengadilan- Dalam -penegakan- Hukum -pidana -di 

–Indonesia.html, di akses 15 Juni 2014  
2
 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis 

dan Praktik Peradilan, Jakarta: Mandar Maju, 2010, hal. 84 
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badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan peradilan guna 

memenuhi keadilan dan penegakan hukum  di Indonesian. 

Peradilan merupakan lembaga untuk menjalankan fungsi hukum 

guna memperjuangkan, mempertahankan hak-hak warga 

masyarakat, khususnya mengenai peradilan pidana. Fungsi  

lembaga peradilan  ini menjadi demikian penting karena di sini 

hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang ilmu 

hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia  diuji 

dan ditegakkan.  

Tujuan  peradilan pidana  adalah untuk memutuskan 

perkara pidana, apakah seseorang yang dihadapkan dimuka 

peradilan terbukti bersalah atau tidak. Proses peradilan pidana 

dilakukan melalui prosedur dan terikat oleh aturan-aturan hukum 

yang ketat terutama tentang hukum pembuktian, yang mencakup 

semua batas-batas konstisional hukum acara. Syarat-syarat dan 

tujuan peradilan  yang fair antara lain, menerapkan asas praduga 

tidak bersalah dengan cara yang benar, pada saat seseorang yang 

dituduh menjalani pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan 

sungguh-sungguh, tidak pura-pura, kepalsuan terencana, dan  
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bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun, mulai dari 

penangkapan sampai penjatuhan pidana.
3
 

Hukum pidana  dikenal ada dua macam yaitu: a) hukum 

pidana materiil, dan b) hukum pidana formil. Berdasarkan 

perbedaan tersebut  dapat di jelaskan sebagai berikut: ”hukum 

pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana, yang oleh 

sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana 

(Stafbare feiten) itu mempunyai dua bagian, yaitu: a) bagian 

obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (nalaten)yang 

bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan 

hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman 

pidana atas pelanggarannya; b) bagian subyektif merupakan suatu 

kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (dader)untuk 

mempertanggungjawabkan menurut hukum.Hukum pidana formil 

yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.
4
  

Hukum pidana formil atau lebih dikenal dengan hukum 

acara pidana, diatur dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Peraturan 

pelaksanaan undang-undang ini yakni Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  Kitab Undang-

                                                             
3
Anton F. Susanto, Wajah peradilan kita. Kontruksi Sosial Tentang 

Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, 

Bandung: Rafika Aditama, 2004, hal.1 
4
 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia 

Indonesia,1982, hal.20  
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Undang Acara Pidana. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) 

peraturan pelaksanaan tersebut merumuskan, KUHAP adalah 

singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Nama resmi Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dituangkan 

dalam Pasal 285 KUHAP, di mana tertulis
5
 “ Undang–undang ini 

disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. 

Terkandung dalam konsideran maupun penjelasan umum 

KUHAP, dapat ditemukan beberapa landasan yang menjadi 

motivasi atau latar belakang hukum  acara pidana. Landasan ini 

harus menjadi pedoman oleh setiap penegak hukum yang terlibat 

dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Rumusan-rumusan 

setiap pasal  dalam KUHAP sebagai hukum in abstracto tidak 

akan mempunyai arti tanpa disertai landasan motivasi atau latar 

belakang sebagai pedoman bagian penegak hukum terutama 

dalam menafsirkan rumusan pasal-pasal tersebut.  

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum 

berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan 

yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan 

berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat 

dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan 

untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 

 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan bar 

                                                             
5
 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi 

Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 13 
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pendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas.
6
 

Perihal yang dirumuskan dalam pasal  tersebut di atas 

juga termasuk dalam ruang lingkup putusan setelah adanya bukti 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan itu atau tidak cukup bukti menurut penilaian 

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 

menurut ketentuan hukum acara pidana. Mengenai alat bukti 

yang sah, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP  yang dapat dipergunakan 

hakim sebagai bahan pertimbangan hukumnya,  dimana alat bukti 

tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa. Maksud dan tujuan dari pembuktian tersebut semata-

mata  untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak 

pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

Perilaku penegak hukum sebagai perwujudan in cocreto 

harus melaksanakan rumusan-rumusan KUHAP sebagai satu 

kesatuan yang intergral dengan landasan motivasinya. Berawal 

dari landasan filosofis yang terkandung dalam Pancasila. 

Landasan konstitusional yang terdapat pada UUD 1945, Undang-

Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 

                                                             
6
Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: 

Yayasan Pengayoman,1981, hal 86 
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1970 dan landasan operasional yang di gariskan dalam TAP. 

MPR No.IV/1978 serta dengan landasan tujuan yang digariskan 

dalam bahagian konsideran KUHAP.
7
  

 

B. Penegakan Hukum dalam Sistem Pembuktian  

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan “tiada 

seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, 

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 

mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap 

bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang 

didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut di 

atas mendapat perluasan di dalam Pasal 183 KUHAP, 

merumuskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, 

menunjukan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah 

sistem negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).  

Penyebutan kata ”sekurang-kurangnya dua alat bukti” 

maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja. 

                                                             
7
Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I, 

Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta, 1985, hal.15  
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Hal ini  untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum, jadi di dalam  surat dakwaan harus 

dicantumkan pelanggaran terdakwa karena seseorang hanya dapat 

dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut 

melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan 

undang-undang sebagai tindak pidana. 

Pengakuan salah oleh terdakwa belum cukup menjamin 

bahwa ia benar yang bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan (Pasal 189 Ayat (4) KUHAP). Pasal 189 Ayat (1) 

KUHAP merumuskan, “bahwa yang menjadi alat bukti sah 

adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa dalam 

sidang pengadilan”. Keterangan terdakwa di luar sidang 

pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti 

di sidang pengadilan, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat 

bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan 

kepadanya (Pasal 189 Ayat (2) KUHAP). 

Keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan 

terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah keterangan 

pemeriksaan penyidikan: a) keterangan itu dicatat dalam berita 

acara penyidikan, b) berita acara tersebut ditandatangani oleh 

pejabat penyidikan dan terdakwa.  

Asas “unus testis nullus testis” atau dikenal dengan satu 

saksi bukan saksi, maka hakim harus selalu berhati-hati, cermat, 

dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian 

terutama dalam menilai tentang batas minimum kekuatan 
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pembuktian dari setiap alat bukti  sah dalam Pasal 184 KUHAP.
8
 

Hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam memberikan 

pidana terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap 

pelaku tindak pidana, meskipun tindak pidananya sama tetapi 

bukan berarti pidananya yang akan diterima sama, karena hakim 

mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda. Hakim 

dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, 

pendidikan, nilai, moral, dan sebagainya. Sebagai catatan adalah 

makna dari keyakinan hakim  tidak boleh diartikan sebagai 

perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi conviction 

intime ataupun conviction rasionee, akan tetapi adalah keyakinan 

hakim yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut 

undang-undang. Kemungkinan adanya perbedaan putusan atas 

kasus yang sama menjadi sangat terbuka karena adanya 

perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan 

hakim dalam memberikan putusan.
9
  

Pembuktian dalam perkara  pidana memiliki  peran 

penting terkait, terutama dengan kemampuan hakim untuk  

merekontruksi  peristiwa atau kejadian  masa lalu sebagai suatu 

kebenaran. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari suatu 

kebenaran secara materiil atau setidak-tidaknya mendekati 

                                                             
8
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  Dan Penerapan 

KUHAP, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 273 
9
 Oemar Seno Aji. Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1984, 

hal.12 
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kebenaran yang selengkap-lengkapnya.
10

 Hukum acara pidana 

menentukan dan membatasi mengenai cara bagaimana penegak 

hukum, menerapkan pidana  dan supaya putusannya dapat 

dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan 

pidana. Proses mencari kebenaran materiil dalam hukum acara 

pidana bukan sesuatu yang mudah karena sangat tergantung 

dengan  alat-alat bukti yang  menurut perundang-undangan di 

sahkan sebagai alat bukti. 

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk 

menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat 

diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.
11

 Pendapat 

senada adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal 

(redelijk) tentang; a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-

sungguh terjadi, b) apa sebabnya demikian halnya.
12

 

Proses persidangan adalah suatu cara untuk mencari 

kebenaran materiil dan kebenaran yang selengkap-lengkapnya 

serta keadilan dan sejauh mana Jaksa Penuntut Umum dapat 

membuktikan dakwaannya. Penuntut umum harus mampu 

membuktikan kebenaran atas dakwaannya, dengan cara mencari 

tentang perbuatan terdakwa, kejadian/keadaan yang ada 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya. Pasal 188 

                                                             
10

 Saanin Hasan Basri,  Psikiater dan Pengadilan, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983, hal.13 
11

 Martiman Prodjohamidjojo, di Lily Rosita dan Hari Sasangka, 

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, bandung: mandar Maju, 2003, hal. 

11  
12

  Moeljatno, Ibid, hal. 11 
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Ayat (1) KUHAP, terdapat rumusan kata “persesuaian  baik  

antara yang satu dengan yang lain”, persesuaian tersebut hanya 

dapat diperoleh  secara terbatas dari: a) keterangan saksi, b) surat 

dan, c) keterangan terdakwa. 

Perkara kesusilaan (perkosaan) dan pembunuhan adalah 

salah satu dari beberapa perkara pidana yang pembuktiannya  

menggunakan alat bukti petunjuk.  Jaksa Penuntut Umum sering  

mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada 

saksi selain pelaku dan korban itu sendiri. Pembuktian yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan korban 

perkosaan dan pembunuhan harus tetap diikuti dengan bukti-

bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka pada bagian 

tubuh tertentu yang menjadi petunjuk–petunjuk  dalam 

pembuktiannya. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 

107/Pid.B/2005/PN.Kray dan nomor  50/Pid.B/2001/PN.Kray, 

merupakan perkara yang dalam pembuktiannya memerlukan alat 

bukti petunjuk. 

Wacana penggantian alat bukti petunjuk dengan alat 

bukti pengamatan hakim (RUU KUHAP), sampai saat ini masih 

terus bergulir, dan  belum jelas kapan akan disahkan. Penggantian 

Petunjuk dengan “pengamatan hakim”, tentu akan mengalami 

pembahasan yang tidak  mudah dan yang harus diperhatikan 

adalah kepentingan terdakwa, sedang pemberlakuan alat bukti 

pengamatan hakim tentu akan mempermudah hakim  untuk dapat 

menambah satu  alat bukti dari pengamatannya selama 
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persidangan dan hakim semakin mudah menilai keterangan 

terdakwa, dianggap berbohong atau tidak. Terdakwa tentu 

mengalami ketakutan yang berlebihan, keringatan atau melihat 

sana-sini dalam memberikan keterangan. 

Pengamatan hakim merupakan istilah yang dahulu 

pernah dipakai dalam hukum acara pidana di seluruh dunia, 

termasuk di Indonesia. Undang-Undang Mahkamah Agung  

Tahun 1950, memakai istilah “pengetahuan hakim” sebagai alat 

bukti menggantikan petunjukan dalam HIR.  

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP merumuskan “petunjuk  

adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk 

hendaknya dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara 

pidana secara arif lagi bijaksana serta harus terlebih dahulu 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk 

hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, 

surat dan keterangan terdakwa serta hakim telah mengadakan 

pemeriksaan  secara cermat, seksama dan berdasarkan hati 

nuraninya. 

Pasal 175 Ayat (1) RUU KUHAP, merumuskan “alat 

bukti yang sah antara lain:  a) barang bukti, b) surat-surat, c) 

bukti elektronik, d) keterangan seorang ahli, e) keterangan 
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seorang saksi, f) keterangan terdakwa, dan  g) pengamatan hakim. 

Seiring tentang rencana penggantian  alat bukti petunjuk dengan 

alat bukti “pengamatan hakim”, sebagaimana diatur di atas,  tentu  

ini tidak  mudah dan sebagai jawaban sementara adalah tentang 

pengetahuan atau pengamatan hakim dalam persidangan. Hukum 

acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, 

menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan 

hukum pidana materiil yang mengatur bagaimana cara dan proses 

pengambilan keputusan hakim, tentang peraturan hukum yang 

mengatur tahap pelaksanaan putusan hakim.   

Alat bukti petunjuk, menurut Undang-Undang Nomor  8 

Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan sebutan, “Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, tercantum 

dalam Pasal 188 Ayat (1) dirumuskan bahwa “petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, 

baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya”. 

Alat bukti petunjuk sebagai satu-satunya alat bukti yang 

bentuknya secara abstrak, tidak jelas bentuknya dan seperti apa 

penilaiannya dan alat bukti petunjuk ini hanya dapat diperoleh 

dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 

Ayat (2) KUHAP). Isyarat tentang perbuatan, kejadian, atau 

keadaan dimana mempunyai persesuaian antara yang satu dengan 

yang lain maupun isyarat itu  sendiri dengan tindak pidana itu, 
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dan dari persesuaian tersebut melahirkan suatu petunjuk  dan 

membentuk kenyataan tentang terjadinya tindak pidana dan 

terdakwa adalah pelakunya. 

Bertitik tolak dari pendapat pro dan kontra, alat bukti 

petunjuk dianggap sebagai alat bukti yang sah karena sebagian 

besar pembuktian dalam perkara pidana sering didasarkan atas 

petunjuk-petunjuk atau lebih tepat menggunakan alat bukti 

petunjuk. Hal ini karena jarang sekali orang yang melakukan 

kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindak pidana berat, akan 

melakukan dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha 

menghilangkan jejak perbuatannya dan karena itu hanya  

diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang 

dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan 

terungkap.  

Suatu contoh penggunaan alat bukti petunjuk dalam kasus 

pembunuhan, pada hari selasa tanggal 1 Januari 1959 kira-kira 

pukul 12 siang si A di rumahnya telah menjadi korban 

pembunuhan, matinya karena beberapa luka parah dikepalanya. 

Di dalam persidangan pengadilan negeri terdakwa yang dituduh 

sebagai pembunuhnya telah menyangkal tuduhan itu, dengan 

alasan sebagai berikut:
 
 

a) dengan keterangan dua orang saksi yang didengar 

dipersidangan atas sumpah, telah terbukti korban itu pada hari 

selasa tersebut kurang lebih Pukul 12.30 di rumahnya 
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kedapatan telah meninggal dunia serta menderita beberapa 

luka parah di kepalanya; 

b)  dengan penyaksian dua orang saksi lain, yang juga 

dipersidangan didengar atas sumpah, telah terbukti, bahwa 

pada hari selasa tersebut kurang lebih Pukul. 12.00, siang 

terdakwa keluar dari rumah korban itu  dan lari kearah sungai 

sambil membawa golok terhunus; 

c) dengan penyaksian dua orang saksi lain lagi, yang diberikan 

dipersidangan atas sumpah, telah terbukti, bahwa pada selasa 

tersebut kurang lebih pukul 1 siang terdakwa sedang mencuci 

golok dan pakaiannya yang ada tanda-tanda darah; 

d) dengan sehelai surat berasal dari terdakwa dan telah diterima 

oleh korban pembunuhan itu, pada hari jumat, 28 Desember 

1958, telah terbukti bahwa si terdakwa telah mengancam akan 

membunuh korban itu, bila ia ini dalam waktu 2 hari tidak 

memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- oleh karena ia telah 

berzinah dengan istri terdakwa.
13

 

 

Berdasarkan atas petunjuk-petunjuk a, b, c, dan d itulah 

hakim menyatakan, bahwa pembunuhan itu telah terbukti, yakni 

terdakwa membunuh korban. 

 

 

                                                             
13

 Tirtaamidjaja dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum 

pembuktian  Dalam perkara Pidana, Surabaya: Sinar Wijaya, 1995, hal.75 
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C. Analisa Kekuatan Alat Bukti dalam KUHAP  

Kekuatan pembuktian adalah nilai pembuktian alat bukti 

yang sah menurut KUHAP, ada 5 (lima) adalah sebagai berikut: 

a) keterangan saksi 

Keterangan saksi yang diberikan dalam sidang 

pengadilan di kelompokkan pada dua jenis: a) keterangan 

saksi yang menolak bersumpah, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 161 KUHAP, sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang 

sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap 

menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Keadaan 

seperti ini menurut Pasal 161 Ayat (2), nilai keterangan saksi 

yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim, 

meskipun keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, 

bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Pasal 

161 Ayat (2) KUHAP, menilai kekuatan pembuktian 

keterangan tersebut  di atas dapat menguatkan keyakinan 

hakim, apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi 

batas minimum pembuktian, b) keterangan yang diberikan 

tanpa sumpah, hal ini biasa terjadi seperti yang diatur dalam 

Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan 

dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, 

ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang 

pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita 

acara penyidikan dibacakan disidang pengadilan, dalam hal 

ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai 
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pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang 

dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian, apabila 

bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 Ayat (2) di hubungkan 

dengan Pasal 185 Ayat (7) nilai kekuatan pembuktian yang 

melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang 

pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” 

dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa 

sumpah.  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara prinsip 

tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan 

pembuktian yang melekat padanya: 1) dapat dipergunakan “ 

menguatkan keyakinan” hakim, 2) atau dapat bernilai dan 

dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainya, 

c) karena hubungan kekeluargaan. Seperti yang sudah 

dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga 

tentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan 

dengan sumpah.  

Terkait untuk  mengetahui nilai keterangan mereka 

yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali melihat pada 

Pasal 161 Ayat (2) dan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, 

merumuskan: 1) keterangan mereka tidak dapat dinilai 

sebagai alat bukti, 2) tetapi dapat dipergunakan menguatkan 

hakim, 3) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai 

tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang 

keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengn alat bukti 



Dr. Kadi Sukarna, SH., M.Hum. 17 

yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas 

minimum  pembuktian, dan d) saksi termasuk golongan yang 

disebut Pasal 171 KUHAP, anak yang umurnya belum cukup 

lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang 

sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik 

kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa 

sumpah” disidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil 

kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 Ayat (7) 

tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam pasal 161 

Ayat (2), maupun Pasal 169 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 

171 KUHAP.  

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, 

secara umum dapat diberikan pengertian bahwa: a) semua 

keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan 

merupakan alat bukti yang sah” walupun keterangan yang 

diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain, 

sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti, b) tidak 

mempunyai kekuatan alat pembuktian dan, c) akan tetapi 

“dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan 

kekuatan pembuktian yang sah. 

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang 

disumpah sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus 

melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat 

alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa 

persyaratan yang ditentukan undang-undang. Keterangan 
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saksi sebagai alat bukti yang sah maupun nilai kekuatan 

pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut: 

a) mempunyai kekuatan pembuktian bebas, b) nilai kekuatan 

pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. 

b) surat. 

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut 

pada Pasal 187 Huruf  a, b, dan c adalah alat bukti yang 

“sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut 

didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang di 

tentukan perundang-undangan. Selanjutnya dilihat  dari segi 

materiil, semua alat bukti surat yang disebut Pasal 187, “bukan 

alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat 

bukti surat itu, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, 

sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan 

alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai 

pembuktian yang “bersifat bebas” tanpa mengurangi sifat 

kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 

187 Huruf a, b, dan c, sifat kesempurnaan formal tersebut 

tidak dengan sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan 

pembuktian yang mengikat.  

Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. 

Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkanya. Dasar 

alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut 

berdasarkan pada beberapa asas, antara lain: a) asas 

pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran 
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materiil (materiel waarheid), b)  asas keyakinan hakim seperti 

yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan 

erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. 

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem 

pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”, c) asas 

minimum pembuktian, ditunjau dari segi formal alat bukti 

surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang 

bernilai sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan 

yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak 

mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan alat 

bukti lainnya. 

c) keterangan ahli. 

Keterangan ahli mempunyai sifat pembuktian bebas 

dan memerlukan alat bukti lain, tidak ubahnya alat bukti lain, 

nilai pembuktiannya harus memenuhi batas minimum 

pembuktian. 

d) petunjuk. 

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat 

dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang 

sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan 

saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai 

sifat kekuatan pembuktian yang bebas. 

 Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 

diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas 
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menilai dan mempergunakanya sebagai upaya pembuktian. 

Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 

membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada 

prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu harus 

didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. 

e) keterangan terdakwa. 

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan 

terdakwa adalah sebagai berikut: 1) sifat kekuatan 

pembuktianya adalah bebas, 2) hakim tidak terikat pada nilai 

kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. 

Dia bebas menilai kebenaran yang terkandung didalamnya, 3) 

harus memenuhi batas minimum pembuktian, 4) sebagaimana 

telah diuraikan pada asas penilaian alat bukti keterangan 

terdakwa, yakni mengenai satu asas penilaian yang harus 

diperhatikan hakim. Yakni ketentuan yang dirumuskan pada 

Pasal 189 Ayat (4), yang menentukan “keterangan terdakwa 

saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan 

perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai 

dengan alat bukti yang lain, dan 5) harus memenuhi asas 

keyakinan hakim. Hal ini sudah berulang kali dibicarakan. 

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan 

asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi 

dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya.
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BAB II 

KONSEP TEORI HUKUM DAN TEORI PEMBUKTIAN 

 

A. Konsep  Teori  Negara Hukum 

 Konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran 

yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man.
14

 Konsep 

modern constitutional state, salah satu ciri negara hukum (the 

rule of law atau rechtsstaat)
15

 ditandai dengan pembatasan 

kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, pembatasan 

itu ditandai dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar 

paham konstitusionalisme modern.
16

  

Julius Stahl  mengatakan, “pembagian atau pemisahan 

kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara hukum 

Eropa Kontinental”.
17

 Pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas 

dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara 

dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang 

absolut.   Misalnya  perkembangan sejarah ketatanegaraan 

Inggris, raja sangat berkuasa karena menggabungkan tiga cabang 
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kekuasaan negara (law-giver, the executor of the law, and the 

judge) dalam satu tangan. Sejarah pembagian kekuasaan negara 

bermula dari gagasan pemisahan kekuasaan ke dalam berbagai 

organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki (raja 

absolut).
18

 

Berkaitan dengan pembatasan kekuasaan itu, Miriam 

Budiardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” membagi 

kekuasaan secara vertikal dan horizontal.
19

 “Secara vertikal, 

kekuasaan dibagi berdasarkan tingkatan atau hubungan antar 

tingkatan pemerintahan. Sementara secara horizontal, kekuasaan 

menurut fungsinya yaitu dengan membedakan antara fungsi-

fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan 

yudikatif”.
20

  

Berdasarkan historis perkembangan pemikiran 

kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal 

pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku “Two 

Treaties of Civil Government”. John Locke, dalam bukunya 

tersebut, membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga 

cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), 

kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif 

(federative power). Dari ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif 

                                                             
18
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adalah kekuasaan membentuk undang-undang; eksekutif adalah 

kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah 

kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan 

negara-negara lain.
21

  

Perbedaan mendasar pemikiran Locke (1632-1704) dan 

Montesquieu (1689-1785) mengenai konsep pembagian 

kekuasaan, Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam 

kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang 

kekuasaan yudikatif berdiri sendiri.
22

 Montesquieu sangat 

menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada 

masa itu menjadi korban despotis raja-raja Bourbon.
23

 Sementara 

pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik Ketatanegaraan 

Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi di 

lembaga legislatif, yaitu House of Lord. 

Berbeda dengan Locke dan Montesquieu, Van 

Vollenhoven membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi, 

yaitu: “regeling, bestuur, rechtspraak, dan politie. Pembagian 

keempat kekuasaan negara itu kemudian lebih dikenal dengan 
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teori “Catur Praja”,
24

 dalam teori ini, yang dimaksud dengan 

regeling adalah kekuasaan negara untuk membentuk aturan. 

Bestuur adalah cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi 

pemerintahan dan rechtspraak merupakan cabang kekuasaan 

negara yang melaksanakan fungsi peradilan.  

Perbedaan  dengan teori Locke dan Montesquieu, 

Vollenhoven memunculkan politie sebagai cabang kekuasaan 

yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara. 

Mengkaji  lebih jauh atas pendapat Locke, Montesquieu, 

Vollenhoven bukan pada perbedaan cabang kekuasaan negara 

tersebut, apalagi, realitas menunjukkan bahwa masalah 

ketatanegaraan semakin kompleks, karenanya pembagian 

kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan 

hanya adanya tiga cabang kekuasaan di suatu negara eksekutif, 

legislatif dan yudikatif sudah tidak mampu lagi menjawab 

kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara 

modern.
25

  

Perkembangan teori hukum tata negara modern (modern 

constitutional theory) ini membuktikan bahwa cabang-cabang 

kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya 

pun semakin complicated.
26

 Namun kajian teoritis dalam cabang 
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kekuasaan yang dikemukakan Locke, Montesquieu, dan 

Vollenhoven lebih kepada hubungan antar-cabang kekuasaan, 

yaitu apakah masing-masing cabang kekuasaan negara tersebut 

terpisah antara cabang kekuasaan yang satu dengan lainnya, atau 

di antaranya masih punya hubungan untuk saling bekerja-sama. 

Untuk melihat hubungan antara keduanya, dapat didalami dari 

teori pemisahan kekuasaan (separation of power), pembagian 

kekuasaan (distribution of power atau division of power), dan 

checks and balances.  

Secara umum, “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa 

Indonesia dimaknai (separation of power) dimulai dari 

pemahaman atas teori Trias Politica Montesquieu. Hal itu muncul 

dari pemahaman pendapat Montesquieu yang menyatakan, “when 

the legislative and the executive powers are united in the same 

person, or in the same body of magistrate, there can be no 

liberty” (ketika legislatif dan eksekutif berada dalam kekuasaan 

satu orang atau dalam satu tubuh, hakim tidak  berhak ikut 

campur )".
27

Begitu juga dalam hubungan dengan kekuasaan 

kehakiman dan kekuasaan lainnya, Montesquieu menyatakan: 

“again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated 

from the legislative and the executive. Were it joined with the 

legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to 

arbitrary control; for the judge would be then the legislator. 

Were it joined to the executive power, the judge might behave 
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with violence and oppression” (Sekali lagi, ada tidak ada 

kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari 

legislatif dan eksekutif. Kalau bergabung dengan legislatif, 

kehidupan dan kebebasan subjek (kehakiman) akan terkena 

kontrol kesewenang-wenangan, legislator. Kalau bergabung 

dengan kekuasaan eksekutif, hakim berada dalam penindasan dan 

kekerasan).
28

  

Pandangan Montesquieu memberikan pengaruh yang 

amat luas dalam pemikiran kekuasaan negara, hal ini dimaknai 

bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah 

atau tidak punya hubungan sama sekali. Melalui pemahaman 

seperti itu, karena sulit untuk membuktikan ketiga cabang 

kekuasaan itu betul-betul terpisah satu dengan lainnya, banyak 

pendapat yang mengatakan bahwa pendapat Montesquieu tidak 

pernah dipraktikkan secara murni
29

 atau tidak pernah dilahirkan 

dalam fakta,
30

 tidak realistis dan jauh dari kenyataan,
31

 karenanya  

Jimly Asshidiqie menyatakan: “ konsepsi trias politica yang 

diidealkan oleh Montesquieau jelas tidak relevan lagi dewasa ini, 

mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga 
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organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah 

satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini 

menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak 

mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat 

sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai 

dengan prinsip checks and balances.
32

  

Pandangan Montesquieu ini jika disimak secara cermat 

tidak mengatakan bahwa antara cabang kekuasaan negara yang 

ada tidak punya hubungan satu sama lainnya dan lebih 

menekankan pada masalah pokok,yaitu cabang-cabang kekuasaan 

negara tidak boleh berada dalam satu tangan atau dalam satu 

organ negara. Secara umum Montesquieu menghendaki 

pemisahan yang amat ketat di antara cabang-cabang kekuasaan 

negara, yaitu satu cabang kekuasaan hanya mempunyai satu 

fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dilaksanakan oleh satu 

cabang kekuasaan negara saja.  

Padahal, Montesquieu menghendaki agar fungsi satu 

cabang kekuasaan negara tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan 

lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain. Secara 

ideal, teori pemisahan kekuasaan mestinya dimaknai bahwa 

dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang 

kekuasaan negara punya eksklusifitas yang tidak boleh disentuh 

atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara yang lain.  

                                                             
32

  Ibid, hal. 36 



28 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

Berdasarkan uraian teori  Trias Politica tersebut di atas 

dapat menjawab kritikan terhadap separation of power, teori 

Trias Politica dijelaskan dengan teori “pembagian kekuasaan” 

(distribution of power atau division of power). Teori ini 

digunakan oleh para pemikir hukum tata negara dan ilmu politik 

karena perkembangan praktik ketatanegaraan tidak mungkin lagi 

suatu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang 

kekuasaan yang lain. Lebih lanjut dalam pandangan John A. 

Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, menyebut pembagian 

kekuasaan dengan “separation of functions”.
33

 Pendapat Garvey 

dan Aleinikoff melihat, “bahwa dalam teori trias politica tidak 

mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan 

negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah 

memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara 

bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan 

sama sekali”.
34

  

Pembatasan kekuasaan negara yang menilai bahwa istilah-

istilah separation of power, distribution of power/division of 

power sebenarnya mempunyai arti yang tidak jauh berbeda,
35

 dan 

untuk menguatkan penilaian tentang “the question whether the 

separtion of power (i.e. the distribution of power of the various 

powers of government among different organs)”atau distribusi 
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kekuasaan atas kekuasaan berbagai pemerintah antara organ 

yang berbeda ).
36

 Berdasarkan uraian tersebut, Asshiddiqie 

mengatakan, Hood Phillips mengidentikkan kata separation of 

power dengan distrubtion of power. Oleh karena itu, kedua kata 

tersebut dapat saja dipertukarkan tempatnya.
37

 Tidak hanya itu, 

Peter L. Strauss cenderung mempersamakan distribution of power 

dengan checks and balances.
38

 Dimuat dalam tulisan “The Place 

of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth 

Branch” (tempat lembaga pemerintah: pemisahan kekuasaan dan 

keempat cabang), Strauss menjelaskan: “ unlike the separation of 

powers, the checks and balances idea does not suppose a radical 

division of government into three parts, with particular functions 

neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship 

and interconnections, on maintaining the conditions in which the 

intended struggle at the apex may continue. (tidak seperti 

pemisahan kekuasaan, check and balances merupakan ide dan 

bukan sebagai devisi radikal dari pemerintah yang dibagi menjadi 

tiga bagian, dengan fungsi tertentu yang rapi tersebut dibagi di 

antara mereka. Sebaliknya, focus dari ide tersebut adalah 

hubungan dan interkoneksi, mempertahankan kondisi di mana 
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perjuangan yang dimaksudkan dilakukan secara 

berkesinambungan)
39

 

Berdasarkan pendapat Strauss tersebut, checks and 

balances dalam upaya menciptakan relasi konstitusional untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan
40

 di antara cabang-cabang 

kekuasaan negara untuk membangun keseimbangan hubungan 

dalam praktik penyelenggaraan negara. Jika dalam teori 

pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan lebih 

menggambarkan kejelasan posisi setiap cabang kekuasaan negara 

dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, checks and 

balances lebih menekankan kepada upaya membangun 

mekanisme perimbangan untuk saling kontrol antar-cabang 

kekuasaan negara. Bagaimanapun, mekanisme checks and 

balances hanya dapat dilaksanakan sepanjang punya pijakan 

konstitusional guna mencegah kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan 

negara. 

Teori negara hukum yang lebih tepat digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori dari Julius Stahl, yang membagi atau 

pemisahan kekuasaan sebagai elemen penting. Pembatasan 

kekuasaan ini diperlukan adanya penumpukan cabang kekuasaan 

Negara dalam satu orang.  
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Pendapat Julius Stahl dan KUHAP digunakan untuk 

membahas dan menganalisis rumusan masalah huruf (a), tentang 

alat bukti petunjuk diperlukan dalam proses peradilan pidana. 

Tujuannya adalah untuk menemukan diperlukannya alat bukti 

petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dari 

teorinya Julius Stahl  maupun KUHAP. Upaya menganalisis 

tersebut, akan dapat ditemukan diperlukannya alat bukti petunjuk 

oleh hakim.  

 

B. Konsep Teori Keadilan 

Berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau 

berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato. Muslehuddin 

di dalam bukunya,”Philosophy of Islamic Law and 

Orientalists”, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghafur 

Anshori menyebutkan pandangan Plato sebagai berikut “in his 

view, justice consists in a harmonious relation, between the 

various parts of the social organism . Every citizen must do his 

duty in his appointed place and do the thing for which his nature 

is best suited.
41

 Mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi 

oleh etika-etika kolektivistik yang memandang keadilan sebagai 

hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap 

warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi 
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dan sifat alamiahnya.
42

  Dari sini pemahaman keadilan dalam 

konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu 

dalam masyarakat. 

Berbeda dengan Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur 

kesamaan, artinya semua benda-benda yang ada di alam ini 

dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. 

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dibagi menjadi dua 

bentuk. Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang 

ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat 

jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat 

menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan 

korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan 

memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. 

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan 

menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan 

milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi 

atas miliknya yang hilang. 

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat 

dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan 

ideal dalam pandangan Aristoteles adalah, “ketika semua unsur 

masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang 

ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan 

mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang 
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(materi)”.
43

 Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus 

pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang 

sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan 

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa 

yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang 

berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai 

dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
44 

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan 

sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau 

kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang 

dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman 

yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. 

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya 

“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan 

korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari 

uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah 

peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya 

pemerintah.
45  

Sementara itu Soerjono Soekanto menyebutkan dua 

kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan 
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yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, Naminem 

Laedere,yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini 

berarti " Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah 

menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, Suum Cuique 

Tribuere,yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini 

berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain 

berusaha mendapatkannya". Azas pertama merupakan 

sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas 

pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan 

azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak 

berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.
46  

Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika 

dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual 

yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti 

tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota 

masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi 

prinsip yang universalitas penerimaannya dapat dikembangkan 

seluruh warga masyarakat.  Hal ini dimaksudkan supaya dapat 

dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, 

maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan 

dimengerti oleh setiap orang.  

Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang 

berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka 

prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi 
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keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. 

Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan 

menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata 

"setuju", tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang 

mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian 

prinsip keadilan tersebut.
47

  

Tujuan akhir hukum  adalah keadilan, oleh karena itu 

segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan 

untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan 

sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan 

keadilan, hukum  adalah undang-undang yang adil, bila suatu 

hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif 

lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-

undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip 

keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif 

segala pengertian tentang hukum.
48

  Sifat adil dianggap sebagai 

bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang 

sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia 

wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya 

secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari 

hati nurani tentang tugas sesui pengemban misi keadilan secara 

spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur 
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konstitutif hukum. Huijbers menambahkan alasan penunjang 

mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. 

a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan 

memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya, b.  Undang-

undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan 

seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan 

tidak berlaku lagi, c.  Dengan bertindak tidak adil, suatu 

pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang 

tidak sah seeara hukum.
49

 

Khan, seorang Professor and Head Department of 

Political Science Univesity of Sind sebagaimana dikutip Abdul 

Ghofur Anshori, mengungkapkan: every state has undertaken to 

eradicate the scourges of ignorance disease, squalor, hunger and 

every type of injustice from among its citizens so that everybody 

may pursue a happy life in a free way. 

Dari ungkapan tersebut  tergambarkan  sebuah 

pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus 

dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam 

sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya 

mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) 

sebagai orientasi hukum. Terutama setelah perang dunia kedua, 

seringkali akibat pengalaman pahit yang ditinggalkan kaum Nazi 

yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membentuk undang-

undang yang melanggar norma-norma keadilan, makin banyak 
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orang yang sampai pada keyakinan bahwa hukum harus berkaitan 

dengan prinsip-prinsip keadilan, untuk dapat dipandang sebagai 

hukum. Bila tidak, maka hukum hanya pantas disebut 

sebagai tindakan kekerasan belaka.
50  

Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum 

karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, 

padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas 

merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat 

tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan 

proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem 

Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique 

Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. 

Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika 

keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, 

keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang 

mendekati kutub Naminem Laedere adalah pada saat manusia 

berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. 

Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan 

spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat 

dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut 

mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil 

                                                             
50

 Satjipto Raharjo,‟ Membangun Keadilan Alternatif; Kompas, Rabu 

5 April  1995 



38 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan 

jasmani maupun rohani.
51  

Pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan 

terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah 

mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. 

Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan
52

yang diterapkan dan diterimanya dengan 

pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum 

itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.  

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus 

konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang 

terdakwa terhadap perkara pidana (criminal of justice) atau 

seorang tergugat terhadap perkara perdata (private of justice) 

maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (administration 

of justice) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil 

terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim 

merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena 

putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Teori pembuktian berasarkan undang-undang positif 

(Positif Wettwlijks theorie).
53
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Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan 

sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya 

untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan 

proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini 

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang 

bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk 

mengaktualisasikannya.
54

 Orang dapat menggangap keadilan 

sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi 

dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu 

masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, 

dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh 

segelintir orang atau sekelompok orang, atau orang 

mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang 

menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 

dirinya. Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut 

kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang 

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum 

positif (Indonesia).
55

 

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan 
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dalam suatu wilayah negara. Masyarakat hukum itu mengatur 

kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu 

sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan 

tertentu.
56

 Sedang dalam perspektif hukum nasional Indonesia, 

akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan cita-

cita negara (Staatsidee) sebagai dasar filosofis bernegara 

(Filosofiche grondslag), yang termaktub dalam Pancasila 

sebagai sumber hukum nasional.
57

 

Teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois 

Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. 

Teori Hukum Alam  mengutamakan “the search for justice”.
58

 

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang 

adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 

kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori 

itu dapat disebut, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya 

nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam 

bukunya a theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans 

Kelsen dalam bukunya general theory of law and state. 

1. Teori Keadilan Aritoteles 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa 

didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, 

dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean 
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ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang 

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap 

sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya 

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
59

 

Pandangan keadilan ini pada pokoknya sebagai suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. 

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan hak, pandangan manusia sebagai 

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami 

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan 

hukum sama.  

2.  Teori Keadilan John Rawls 

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John 

Rawls, seperti A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan 

The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran 

cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.
60

  Secara 

spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai 

prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya 

konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” 

(original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of 

ignorance).
61
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Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” 

diterjemahkan oleh John Rawls sebagai berikut: “ setiap 

orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan 

tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan 

doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau 

pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. 

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk 

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya 

disebut sebagai “Justice as fairness”.
62

 

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi 

yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam 

masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau 

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai 

suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian 

ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas 

(rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) 

guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of 

society). 

Pandangan John Rawls terhadap konsep, “posisi 

asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, 

diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas 

kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan 
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ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri 

masing-masing individu. 

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip 

kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti 

kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan 

berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan 

mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), 

sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip 

perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada 

prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle).  

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap 

keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi 

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, 

yaitu: a) memberi hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama 

bagi setiap orang, b) mampu mengatur kembali kesenjangan 

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik.
63

 

3. Teori Keadilan Hans Kelsen 

 Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law 

and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial 

yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan 
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manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat 

menemukan kebahagian didalamnya.
64

 

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivisme, nilai-

nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan 

hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap 

pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukkan tiap 

individu.  Lebih lanjut  Hans Kelsen mengemukakan keadilan 

sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun 

suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan 

bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian 

sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti 

kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, 

yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai 

kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan manusia 

yang manakah yang patut diutamakan, hal ini dapat dijawab 

dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan 

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor 

emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.
65

 

Teori keadilan Hans Kelsen sebagai aliran positivisme 

mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni 

lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari 

penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut 
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diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin 

hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan 

hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum 

positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, 

karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau 

kehendak Tuhan.
66

 Pemikiran tentang konsep keadilan, 

mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan 

dualisme antara hukum positif dan hukum alam, Menurut 

Hans Kelsen: “ dualisme antara hukum positif dan hukum 

alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan 

dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model 

Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang 

dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia 

dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah 

dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang 

disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.
67

 

Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans 

Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan 

yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan 

melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-

kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik 

kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut 
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dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah 

satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain 

atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu 

perdamaian bagi semua kepentingan.
68

 Kedua konsep keadilan 

dan legalitas, untuk menegakkan diatas dasar suatu yang 

kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen 

pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 

umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara 

itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan 

pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang 

serupa.
69

 Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan 

dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai 

bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai 

payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum 

nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan 

hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang 

dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut. 

Teori keadilan  yang lebih tepat digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori hukum alam Socrates, yang tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota. Socrates  

mengatakan, ” the search for justice”, keadilan dan masyarakat 

yang adil. Teori ini digunakan untuk membahas dan 

menganalisis rumusan masalah haruf (a) tentang keadilan 
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penjatuhan putusan peradilan pidana oleh hakim yang dalam 

pembuktiannya memerlukan alat bukti petunjuk dalam 

KUHAP. Tujuannya adalah untuk menemukan putusan yang 

adil dalam penjatuhan pidana setelah diperlukannya alat bukti 

petunjuk dalam proses pembuktiannya. 

Upaya menganalisis tersebut akan menemukan 

putusan yang adil setelah diperlukan alat bukti petunjuk dalam 

pembuktian oleh hakim untuk penjatuhan pidana kepada 

terdakwa pelaku tindak pidana.    

 

C. Teori Pembuktian 

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 

perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara 

pidana.
70

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan 

menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan 

semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun 

dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.
71

 

Namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti 

yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat 

dimengerti. 

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti 

dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum 
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acara yang berlaku.
72

 Sistem pembuktian adalah pengaturan 

tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, 

penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti 

dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk 

keyakinannya.
73

 

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usahan 

membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat 

bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara 

tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai 

terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebaigaimana 

yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa 

pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak 

yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) 

didampingi penasehat hukum.
74

  

              Aspek hukum pembuktian asasnya sudah dimulai sejak 

tahap penyidikan perkara pidana. Pada tahap penyidikan ketika 

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau 

tindaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan 

pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyelidikan  dimana 

ditentukan adanya tindakan penyelidik untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Pasal 1 Angka 2 dan Angka 5 KUHAP, merumuskan  bahwa 

untuk dapat dilakukan tindakan Penyidikan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan disidang Pengadilan bermula dilakukan 

penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal 

diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkritnya, 

pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai 

adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim didepan  sidang 

pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding 

(apel/revisi). 

             Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan 

pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil 

(materieele waarheid) akan peristiwa yang terjadi dan memberi 

keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga 

hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Bukti illegally 

acquired evidence (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak 

patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Pada proses 

pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa 

yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran 

materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses 

pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut: a) perbuatan-

perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti; b) apakah telah 

terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan  yang 
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di dakwakan kepadanya; c) delik apakah yang dilakukan 

sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu dan, d) pidana 

apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.
75

 

Sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan 

fundamental pembuktian dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, 

terdakwa dan atau bersama  penasehat  hukumnya maupun oleh 

majelis hakim. Tahap awal pembuktian ini bersama-sama 

dilakukan tetapi akhir dari proses pembuktian tidak selalu sama. 

Proses awal pembuktian didepan sidang pengadilan mulai dengan 

pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHAP) 

akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum proses akhir pembuktian 

berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (requisitoir) yang dapat 

dilanjutkan dengan repliek dan re-repliek. Bagi terdakwa dan 

atau penasehat hukumnya akan berakhir dengan dibacakannya 

pembelaan (pledooi), yang dapat dilanjutkan dengan acara 

dupliek atau re-dupliek sedangkan bagi majelis hakim maka 

berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya 

pembacaan putusan baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya banding. Namun 

sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai dua  

dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap 

penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana 

(vonis) oleh hakim sebagai tahap akhir. 
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              Pemahaman tentang arti pembuktian di sidang 

pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka 

sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) bagian, yaitu: a) bagian kegiatan pengungkapan fakta, dan 

b), bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus 

penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama adalah 

kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka 

sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat 

Hukum atau atas kebijakan majelis hakim.   

  Bagian pertama proses pembuktian akan berakhir pada 

saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam 

sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 Ayat (1) 

Huruf a). Di maksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain 

adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau 

mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti yang diajukan dalam 

sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian 

kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan 

fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan 

hukum masing-masing oleh ketiga pihak tersebut. Oleh karena itu 

Jaksa penuntut umum, pembuktian dalam arti kedua ini 

dilakukannya dalam surat tuntutannya (requisitoir). Bagi 

penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota 

pembelaan (pledooi), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam 

putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya. 
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              Kajian dari perspektif hukum acara pidana maka hukum 

pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka 

menarik suatu konklusi bagi hakim didepan sidang pengadilan 

untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan 

suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam 

surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam 

penjatuhan pidana kepada terdakwa. 

  Pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum 

pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Pada ketentuan ini 

maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan 

secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan 

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang 

didakwakan dalam surat dakwaan, dan sebaliknya Terdakwa atau 

Penasehat Hukum akan berusaha untuk membuktikan bahwa 

terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan oleh Jaksa penuntut umum.  

  Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana 

yang telah dibahas di atas, paling tidak ada enam hal yang akan 

diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-

masing adalah bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, 

bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum.
76
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1). Bewijstheorie 

   Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang 

dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. 

Ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu. 

a) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara 

Positif (positief wettelijk bewijstheorie), yang mana hakim 

terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-

undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah 

menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat–

alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa 

diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan 

putusan.
77

 Sehingga teori pembuktian ini disebut juga 

“formile bewijstheorie”,
78

 yang menurut D. Simons 

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan 

subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut 

peraturan-peraturan pembuktian yang keras.
79

 

Pembuktian menurut undang-undang secara 

positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam 

membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim 

dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah 

atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada 

prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
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undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya 

terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat 

bukti yang sah". Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan 

ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah 

cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa 

mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin 

atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi 

masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara 

pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan 

hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini, 

hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang 

tak memiliki hati nurani. 

Meskipun demikian sistem ini mempunyai 

kebaikan yaitu dalam sistem ini benar-benar menuntut 

hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah 

atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara 

pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan 

undang-undang.  

Pemeriksaan perkara dari sejak semula, hakim 

harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh 

faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada 

nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil 

pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur 

subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan 
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hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak 

perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian 

tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.  

Sistem pembuktian menurut  undang-undang 

secara positif ini  lebih dekat kepada prinsip 

"penghukuman berdasar hukum". Artinya penjatuhan 

hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak 

diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas 

kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: 

seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika 

apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti 

berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. 

b) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu 

(Conviction intim), yang berarti keyakinan semata. 

Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya 

semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Ia tidak 

terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang 

timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, 

ia dapat menjatuhkan putusannya.
80

  Berdasarkan teori 

keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata 

atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam 

amar putusannya tidak perlu menyebutkan alasan-
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alasannya.
81

 Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam 

Hendrastanto Yudowidagdo, mengemukakan pendapatnya 

bahwa: ”sistim pembuktian yang demikian pernah pula 

dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan 

kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim 

menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, 

misalnya keterangan medium atau dukun.
82

 

    Teori tersebut di atas berpangkal pada pemikiran 

yang berdasarkan  dengan keyakinan dari hati  nuraninya 

sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak 

pidana yang didakwakan. Melalui sistem ini maka 

pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat 

bukti dalam undang-undang.  

    Kebebasan yang diberikan kepada Hakim begitu 

besar  untuk membentuk keyakinannya dengan  menyebut 

apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, akibatnya 

Hakim sulit diawasi dengan kebebasan tersebut dan 

akibatnya pula kedudukan terdakwa sangat lemah, karena 

jika Hakim telah mempunyai keyakinan hati nuraninya, 

maka terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk 

melakukan pembelaan. 
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Mengenai hakim menarik dan menyimpulkan 

keyakinannya berasal dari mana, tidak menjadi masalah 

dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan 

disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya 

dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-

alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik 

keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 

Sistem pembuktian conviction-in time, sudah barang tentu 

mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan 

hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar 

keyakinan meskipun tanpa didukung alat bukti yang 

cukup.  

Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa 

dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan 

terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang 

lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan 

terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian conviction-in 

time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, 

pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan 

keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan 

terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang 

sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas 

"dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang 

"dominan" atau yang paling menentukan salah atau 

tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, 
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sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-

olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa 

kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan 

hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam 

sistem pembuktian ini. 

c) Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas 

Alasan yang Logis, (Conviction In Raisonee), artinya 

dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-

batas tertentu atas alasan yang logis.  Di sini hakim diberi 

kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan 

alasan yang logis.
83

 Di dalam  hukum acara pidana di 

Indonesia, conviction in raisonee digunakan dalam 

persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu 

lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat 

yang tidak membutuhkan jaksa penutut umum untuk 

menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapat 

kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan 

terdakwa dalam sidang pengadilan. 

Ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan 

menyandarkan "keyakinan hakim" tetap memegang 

peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 

terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, 

faktor keyakinan hakim "dibatasi".  Pemahamannya teori 

ini berpangkal dari keyakinan Hakim yang berdasarkan 
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suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak 

berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu 

pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang 

pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan di 

gunakan.
84

  

Berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in 

time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka 

pada sistem convic-tion-raisonee, keyakinan hakim harus 

didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib 

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang 

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-

raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, 

dan reasoning itu harus "reasonable", yakni berdasar 

alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus 

mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar 

dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar 

keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk 

akal”.  

d) Sistem Pembuktian Negatif (negatief wettelijk 

bewijstheorie) yang secara umum dianut dalam sistem 

peradilan pidana termasuk Indonesia,  

Dasar pembuktian menurut keyakian hakim yang 

timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara 
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negatif.
85

 Secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan 

di dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”.  

Berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di 

atas, dalam pembuktian harus ada dua hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

a) sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. 

Alat bukti yang sah yang harus diperhatikan 

adalah dua alat bukti diantara lima alat bukti yang telah 

ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni: a) 

keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat,d) 

petunjuk, dan  e) keterangan terdakwa. Meskipun alat-

alat bukti tersebut sudah di gali oleh  penyidik yang 

selanjutnya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk 

membuat surat dakwaan yang selanjutnya dilimpahkan 

ke Pengadilan, tetapi sesuai Pasal 185 s/d Pasal 189 

KUHAP, untuk kekuatan pembuktiannya masih harus 

diverifikasi di dalam sidang pengadilan. 
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b) menimbulkan keyakinan Hakim 

Dari dua alat bukti sebagaimana tersebut  di atas 

yang diperoleh selama persidangan, ternyata 

menimbulkan keyakinan Hakim bahwa: a) benar-benar 

tindak pidana telah terjadi, dan b) terdakwalah yang 

besalah melakukannya. 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif merupakan teori antara sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara positif dengan sistem 

pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem 

yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Berasal dari 

keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif ”menggabungkan” ke 

dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut 

keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif. 

Hasil penggabungan kedua sistem dari yang 

saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 

Rumusannya adalah salah tidaknya seorang terdakwa 

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada 

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang 
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secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua 

sistem yang saling bertolak  belakang secara ekstrim, dari 

keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif yakni, “menggabungkan” 

ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem pembuktian 

menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara positif. Hasil penggabungan kedua 

sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif. Sehingga dapat merumuskan, “salah tidaknya 

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang 

didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang”. 

Seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak 

bersalah, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim 

semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas 

keterbuktian menurut ketentuan pembuktian dengan alat-

alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang 

terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila 

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan 

dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan terdakwa 

dibarengi dengan keyakinan hakim.  

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk 

menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa 



Dr. Kadi Sukarna, SH., M.Hum. 63 

menurut sistem pembuktian undang-undang secara 

negatif, terdapat dua komponen yaitu: a) pembuktian 

harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang, dan b) keyakinan 

hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem 

ini memadukan unsur ”objektif” dan ”subjektif” dalam 

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada 

yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika 

salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup 

mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, 

ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup 

terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim 

”tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti 

ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.  

Sebaliknya hakim harus benar-benar yakin 

terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan 

kejahatan yang didakwakannya meskipun keyakinan 

tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup 

menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. Fenomena perkara kasus  

seperti ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. 

Oleh karena itu di antara  kedua komponen tersebut 

harus saling mendukung. 
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Pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif, menempatkan keyakinan hakim paling 

berperan dan dominan dalam menentukan salah atau 

tidaknya terdakwa, pembuktian semacam ini pernah 

dianut di Indonesia yakni pada pengadilan distrik.
86

 

Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti 

menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, 

pembuktian itu dapat ditiadakan dengan adanya 

keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat 

motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, 

dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah 

membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban 

hukum, atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan 

terdakwa. Terdakwa memang cukup terbukti secara 

sah, tetapi sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak 

yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut, oleh 

karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan 

hukum. 

Kelemahan sistem ini sekalipun secara teoritis 

antara kedua komponen itu tidak saling dominan, 

namun dalam praktek, secara terselubung unsur 

keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat 

melemparkan secara halus unsur pembuktian yang 

cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-
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hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman 

dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistem 

pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan 

oleh terdakwa. 

Membuktikan secara yuridis dalam hukum 

acara pidana tidak sama dengan hukum  acara perdata, 

terdapat ciri-ciri khusus, dalam hukum acara perdata, 

yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran 

berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. 

Kemudian dalam hukum acara pidana yang dicari 

adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati, yang 

harus diusahakan tercapai.  

Selanjutnya dalam hukum acara perdata, hakim 

bersifat pasif yaitu hakim memutuskan perkara semata-

mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh 

pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-

bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. 

Jadi, hakim tidak mencampuri hak-hak induividu yang 

dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak 

melakukan penuntutan di pengadilan. Sedangkan dalam 

hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim 

berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup 
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mampu membuktikan tentang apa yang dituduhkan 

kepada terdakwa.
87

 

2). Bewijsmiddelen 

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan 

untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. 

Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam 

hukum  acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat 

bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang 

digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, 

alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah: a) 

keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan 

e) keterangan terdakwa. 

Apabila dibandingkan dengan Starfvordering (hukum 

acara pidana) yang berlaku di Negeri Belanda, ada kemiripan 

antara alat bukti yang sah yang berlaku di sana dan yang 

berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 339 Wetboek van 

Starfvordering (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 

bewejsmiddelen (alat-alat bukti) yang sah adalah: a) eigen 

waarneming van de rechter,                   b) verklaringen van de 

verdachte, c)verklaringen van een getuig, d)verklaringen van 

een deskundige,dan e) Schriftelijke bescheiden.
88
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Dari kelima alat bukti yang berlaku di Negeri Belanda, 

tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama 

dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia. Keempat 

alat bukti yang sama adalah Verklaringen van de verdachte 

(keterangan terdakwa); Verklaringen van een getuige 

(keterangan saksi); Verklaringen van een deskundige 

(keterangan ahli); Schriftelijke bescheiden (surat). 

Perbedaannya adalah di Indonesia memasukkan petunjuk 

sebagai alat bukti, sedangkan di Belanda sebagai alat bukti 

yang pertama disebut adalah eigen waarneming van de rechter 

yang dapat diartikan pengamatan atau pengetahuan hakim. 

Pengetahuan hakim di sini tentunya tidak hanya 

menyangkut teknis hukum semata, namun lebih dari itu. 

Seorang hakim di Belanda dituntut untuk senantiasa mengikuti 

perkembangan zaman, terutama menyangkut pokok perkara 

yang sedang di periksa. Oleh sebab itu, di Belanda ada salah 

satu sumber hukum yang dikenal dengan istilah case law.
89

 

Acap kali kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan belum 

diatur dalam undang-undang atau rumusan dalam undang-

undang tidak jelas. Apabila terjadi hal yang demikian, hakim 

harus menjatuhkan putusan serasional mungkin dengan  

berbagai metode interpretasi yang disesuaikan dengan 

perubahan pandangan dalam masyarakat  terhadap kasus 
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tersebut. Artinya, case law ini akan selalu up to date dan 

memyesuaikan dengan perkembangan hukum.
90

 

Di dalam hukum pidana, untuk menanggulangi 

kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, 

alat bukti yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan 

tidak sebatas yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP 

semata, tetapi juga alat bukti lainnya. Di dalam undang-undang 

pemberantasan tindak pidana terorisme, dikenal alat bukti lain 

berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu. Demikian pula alat bukti lain berupa data, 

rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa 

pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara atau gambar, 

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka 

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 

memahaminya. 
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Perluasan alat bukti seperti dalam undang-undang 

pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu segala sesuatu 

yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme 

dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Artinya, sudah 

tidak ada pembatasan yang tegas antara alat bukti dan barang 

bukti. Demikian halnya dalam menghadapi perkembangan 

teknologi informasi, data elektronik adalah alat bukti yang sah 

dan dapat digunakan dalam sidang pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang informasi dan transaksi 

elektronik. 

3) Bewijsvoering 

Secara harfiah bewijsvoering diartikan sebagai 

penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti 

kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang 

cenderung menggunakan due process model
91

 dalam sistem 

peradilan pidananya, perihal bewijsvoering ini cukup 

mendapatkan perhatian. Dalam due process model, negara 

begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak 

tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan 

oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat 

bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut 
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dengan istilah unlawful legal evidence.
92

 Bewijsvoering ini 

semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat 

formalistis. Konsekuensi selanjutnya seringkali 

mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. 

4). Bewijslast 

Bewijslast atau burden of proof adalah pembagian 

beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk 

membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, 

asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 

Herzine Indische Reglement, Pasal 283 Reglement op de 

Burgelijke dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban 

untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia 

mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya 

sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang 

menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas actori 

incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat, dialah 

yang wajib membuktikan. 

Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa 

kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat 

dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib 

membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat 
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berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak 

diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. 

Demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk 

membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh 

penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan 

peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sementara itu, 

kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus 

pula dikalahkan.
93

  

Secara universal yang berlaku di dunia, dalam konteks 

perkara pidana, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang 

didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa 

penuntut umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas asas 

diferensiasi fungsional dalam criminal process yang 

menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, 

yakni kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan.
94

 

Di dalam praktik, baik Jaksa penuntut umum maupun 

terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di 

depan persidangan. Lazimnya Jaksa penuntut umum akan 

membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya 
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terdakwa beserta penasihat hukum akan membuktikan 

sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan. Suatu kondisi yang mana Jaksa penuntut umum 

dan terdakwa sama-sama membuktikan di sidang pengadilan 

dinamakan asas pembalikan beban pembuktian “berimbang” 

seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.
95

 

Pembuktian oleh terdakwa yang menunjukkan bahwa dia tidak 

bersalah telah melakukan suatu kejahatan dikenal dengan 

istilah exculpatory evidence. Secara sederhana, exculpatory 

evidence
96

 diartikan sebagai bukti yang cenderung meniadakan 

atau mengurangi kesalahan terdakwa.
97

 

Menurut Lilik Mulyadi, beban pembuktian, bila dilihat 

dari tolak ukur Jaksa Penuntut dan terdakwa, dapat dibagi 

menjadi dua. Pertama, sistem beban pembuktian “biasa” atau 

“konvensional”, yakni Jaksa penuntut umum yang 

membuktikan kesalahan terdakwa. Kedua, teori pembalikan 

beban pembuktian yang bersifat absolut dan teori pembalikan 

pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang
98

. 

Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas 

dan berimbang dikenal dalam undang-undang pemberantasan 
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tindak pidana korupsi, dikenal dan berlaku dalam konteks 

hukum nasional Indonesia. Di dalam undang-undang a quo, 

pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hak. 

Artinya, jika terdakwa melepaskan hak tersebut atau 

sebaliknya terdakwa menggunakan hak tersebut, namun tidak 

dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kondisi ini 

dianggap sebagai hal yang memberatkan terdakwa. Terdakwa 

juga dapat menawarkan bukti-bukti baru dalam persidangan 

untuk menghindari hukuman berat. Tegasnya, terdakwa 

menerima beban pembuktian pembelaannya. Hal yang 

demikian dikenal dengan istilah affirmative defense.
99

 

5). Bewijskracht 

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan 

pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian 

penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut 

merupakan otoritas hakim.
100

 Hakimlah yang menilai dan 

menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat 

bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti 

yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan 

perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, 

kekuatan  pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah 

bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak. 
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6). Bewijs Minimmum 

Secara sederhana, bewijs minimmum adalah bukti 

minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat 

kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di 

Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan 

keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, 

bewijs minimum-nya adalah dua alat bukti.
101

 Ketentuan 

perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana 

yang telah diutarakan di atas ketika mengulas negatief wettelijk 

bewijstheorie yang dianut oleh Indonesia. 
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BAB III 

TUJUAN DAN FUNGSI DAN ASAS-ASAS  

DALAM HUKUM ACARA PIDANA 

 

A.  Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 

Pada hakekatnya tujuan dan fungsi hukum acara 

pidana erat korelasinya antara satu dengan lain.
102

Aspek 

“tujuan” mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak 

dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara 

pidana sedangkan aspek “fungsi tendens kepada tugas pokok 

yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi 

hukum acara pidana.
103

  

Andi Hamzah mengatakan bahwa tujuan hukum 

acara pidana adalah “ 

tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 

materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari 

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum 

acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 

suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan 

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 
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dan apakah orang yang didakwakan itu dapat 

dipersalahkan.
104

 

Disamping itu tujuan hukum acara pidana 

sebagaimana dikatakan Teguh Prasetyo, mengatakan: ”tujuan 

hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran 

materiel. Para penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa 

sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan 

mengadili perkara harus berdasarkan kebenaran, harus 

berdasarkan kepada hal-hal yang sungguh terjadi. Walaupun 

terdakwa mengakui terus terang tentang kesalahannya, belum 

tentu ia harus dipidana, pengakuan terdakwa harus 

berdasarkan kebenaran tidak boleh hanya dibuat-buat saja. 

Mungkin ada seorang terdakwa yang mengakui kesalahannya 

kerena ia mendapatkan tekanan-tekanan, apabila hal tersebut 

sampai terjadi maka terdakwa harus dibebaskan, meskipun ia 

tetap mengakui kesalahnnya.
105

 

Berdasarkan  penjelasan tersebut di atas, bahwa 

tujuan hukum acara pidana sesuai penjelasan Andi Hamzah 

adalah mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya, 

kemudian Teguh Prasetyo, menekankan tujuan hukum acara 

pidana adalah mencari kebenaran yang berdasarkan kepada 

hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Hukum acara pidana 
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adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan 

memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan 

keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum 

dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada 

hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum 

materiil. Batasan tentang pengertian hukum acara adalah 

hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum 

materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum 

pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara 

melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiil.
106

  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP, tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang 

pengertian atau definisi hukum  acara pidana itu, namun 

hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara 

pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan atau 

penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan 

pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, 

penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Pengertian 

hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah 

kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat 

ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut: “ 

a) cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau 

ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, 
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cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang 

tindak pidana apakah yang telah dilakukan. 

b) setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang 

dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, 

menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka 

bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, 

menahan dan memeriksa orang itu. 

c) cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, 

memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain 

serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan 

kesalahan tersangka. 

d) cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan 

terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan 

pidana, dan 

e) oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan 

pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau 

dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang 

cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan 

hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan 

Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus 

dilaksanakan.
107

 

 Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara 

pidana adalah hukum yang mengatur tentang tatacara 
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mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana 

materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara 

bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.  Istilah lain 

hukum acara pidana, mempelajari peraturan-peraturan yang 

diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi 

pelanggaran undang-undang pidana, melalui: 

a)  negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; 

b)  sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; 

c) mengambil tindakan-tindakan yang  perlu guna 

menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya; 

d) mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang 

telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna 

dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke 

depan hakim tersebut; 

e) hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya 

perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu 

menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib; 

f) aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut; 

g) akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan 

tindakan tata tertib itu.
108

 

Pengertian hukum acara pidana, sebagai ketentuan-

ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib 

hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik 

seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah 
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negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya 

kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi 

sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh 

penuntut umum atau Jaksa di mana Jaksa harus menuntut 

(mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan. 

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana memuat 

tentang aturan-aturan hukum tentang: a) hak dan kewajiban dari 

mereka yang tersangkut dalam proses pidana,dan b) tata cara 

dari suatu proses pidana, meliputi: 

a) tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk 

menemukan pelaku tindak pidana; 

b) bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa 

melakukan tindak pidana ke depan pengadilan; 

c) bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan 

pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak 

pidana, dan 

d) bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
109

 

Lebih lanjut bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan 

untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian 

hukum, menghindari timbulnya tindakan  “main hakim sendiri” 

di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang. 

Wewenang tersebut di atas untuk menuntut kepada alat negara, 
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bahwa seorang yang melanggar suatu  peraturan hukum pidana 

harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya 

untuk mempertahankan keamanan umum, dan bahwasanya 

orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur 

dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak 

bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, 

jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, 

tidak seimbang dengan kesalahannya. Pokok-pokok hukum 

acara pidana mengatur hal-hal: 

a) diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya 

Undang-Undang Pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus 

diadakan untuk keperluan tersebut; 

b) diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu; 

c) diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari 

perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan; 

d) alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil 

pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan 

kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka 

dapat dihadapkan kepada Hakim; 

e) menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang 

terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka 

dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman 

apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan; 

f) menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan 

terhadap putusan yang diambil Hakim; 
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g) putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau 

tindakan untuk dilaksanakan.
110

 

Berdasarkan penjelasan di atas, Van Bemmelen, 

mengemukakan tentang fungsi hukum acara pidana, terdapat  tiga 

fungsi, yaitu:1) mencari dan menemukan kebenaran, 2) 

pengambilan putusan oleh hakim, dan 3) pelaksanaan daripada 

putusan yang telah diambil.
111

 Ketiga fungsi hukum acara pidana 

tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua 

fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah 

menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan 

barang bukti itulah hakim akan sampai pada putusannya yang adil 

dan tepat.
112

 

Memberikan definisi tiga fungsi hukum acara  tersebut 

di atas yaitu: “keseluruhan asas-asas dan peraturan perundang-

undangan mengenai mana negara menjalankan hak-haknya 

karena sering terjadi pelanggaran undang-undang”.
113

Selain 

fungsi tersebut, dapat dikemukakan tujuan hukum acara pidana, 

sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan 

KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana 

adalah:  
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a)  untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya 

mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 

tepat,  

b) untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan 

melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan 

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 

dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan, dan  

c)  setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya 

hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana 

mengatur  pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari 

putusan tersebut. 

Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut di atas, telah 

menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi hukum acara 

pidana, namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari segi 

teoritis dipararelkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu 

untuk mencapai "kedamaian" dalam masyarakat. Selanjutnya 

dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi 

praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang  berhasil 

mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang 
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bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan 

keadilan hukum. 

Rumusan dan konsideran Huruf c KUHAP yang 

merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai 

KUHAP, yaitu: bahwa pembangunan hukum nasional yang 

demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar 

masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk 

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum 

sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah 

tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi 

terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Berdasarkan rumusan konsideran Huruf c KUHAP di 

atas, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagai 

berikut: 

1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya 

menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak 

yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta 

apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya; 

2) meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu: 

a) meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak 

hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-

masing; 
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b) peningkatan kecerdasan & keterampilan teknis para aparat 

penegak hukum; 

c)  pejabat penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil 

dan beradab. 

3) tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat bangsa, yaitu: 

a) menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan 

perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan 

sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam 

masyarakat; 

b) menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala 

nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-

undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai 

dan rasa keadilan masyarakat; 

c) agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan 

sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas 

prinsip hukumnya. 

4) melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia 

sebagai hamba Tuhan dan sebagai mahluk yang sama 

derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada 

keluruhan harkat dan martabatnya; 
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5) menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti 

dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan 

mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan 

bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan 

dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas 

tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan 

tertib dan lancar.
114

 

Selain di dalam pedoman pelaksanaan dan konsideran 

KUHAP di atas, yang telah merumuskan tujuan hukum acara 

pidana, maka ada beberapa pendapat yang dapat dikemukakan 

tentang tujuan hukum acara pidana itu, pada hakekatnya untuk 

mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa 

sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili 

perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan 

hat-hal yang sungguh-sungguh terjadi.  Di samping dalam 

mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan 

bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti daktiloskop, ilmu 

dokter kehakiman, photografi dan lain sebagainya, agar supaya 

jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana 

orang. 

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan 

antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh 
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tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu 

masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera (tata 

tentram kertaraharja). Di samping itu hukum acara pidana adalah 

"untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya 

mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 

tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 

melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan 

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 

apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.  

Hal ini dimaksudkan setelah putusan pengadilan 

dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya 

putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka 

hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara 

pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi apa yang 

diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus 

ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam 

masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak 

asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si 

pelanggar hukum.  

Tujuan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang  

KUHAP, dibuat antara lain dengan dasar pertimbangan dan 

tujuannya, adalah: 
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1) menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan; 

2) penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan 

mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum 

dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan 

nusantara; 

3) agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk 

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak 

hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi 

terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945; 

4) perlu dicabutnya semua ketentuan undang-undang tentang 

hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita 

hukum nasional; 

5) dan perlunya mengadakan undang-undang tentang hukum 

acara pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan 

Mahkamah Agung.
115

 

 

B.  Asas–Asas dalam Hukum Acara Pidana 

1. Fungsi Asas Hukum 

Menurut pengertian secara terminologi bahasa asas 

hukum  atau prinsip hukum adalah unsur yang penting 

dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah 
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jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan 

landasan  yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum 

atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. 

Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan 

yang konkrit yang terdalam setiap sistem peraturan. Asas 

hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu:  

a) menjaga ketaatan asas  atau konsistensi. Contoh, dalam 

Hukum Acara Perdata dianut "asas pasif bagi hakim", 

artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa 

yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan 

bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan. 

Dengan demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah 

ketaatan asas atau konsistensi dalam Hukum Acara 

Perdata, karena para pihak dapat secara bebas 

mengakhiri sendiri persengketaannya; 

 b) menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem 

hukum. Fungsi ini diwujudkan dalam beberapa asas 

hukum di bawah ini: Lex dura sed ita scripta: Undang- 

Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian. 

Lex niminem cogit ad impossibilia, undang- undang 

tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang tidak mungkin, Lex posterior derogat legi priori 

atau Lex posterior derogat legi anteriori, undang-
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undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-

undang yang lama. Lex specialist derogat legi 

generali, undang- undang yang khusus didahulukan 

berlakunya daripada undang-undang yang umum. Lex 

superior derogat legi inferiori, undang-undang yang 

lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang 

lebih rendah tingkatannya;  

c) sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum 

maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa 

sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum 

untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, 

seperti asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia 

menganut asas tidak ada keharusan mewakilkan 

kepada pengacara, diubah menjadi "asas keharusan 

untuk diwakili ". Asas yang masih dianut tersebut, 

sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial 

Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan 

demikian, asas hukum difungsikan sebagai a tool of 

social engineering bagi masyarakat. Tapi sekarang ada 

dari sebagian masyarakat yang melakukan acara 

pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara, 

apakah fungsi ini masih berlaku.
116
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Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam 

hukum positif, sedangkan asas hukum mempunyai dua fungsi 

yaitu: “fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum”.
117

 

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan 

oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi 

yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang 

normatif dan mengikat para pihak. Asas dalam ilmu hukum hanya 

bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya 

adalah memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak 

termasuk hukum positif. 

Bentuk dan kekuatan asas hukum, sejak zaman dahulu 

kala, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa 

membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada 

prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang 

ditentukan oleh manusia. Ada tiga bentuk asas- asas hukum yaitu: 

a)  asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. prinsip-prinsip 

itu telah ada pada para pemikir zaman klasik dari abad 

pertengahan. 

b)  asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-

prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup 

bersama yang rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak 

dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya 

zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional 

dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional. 
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c) asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun 

rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi 

titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling 

nampak dalam bidang ini.
118

 

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk asas 

hukum dapat diketahui bahwa asas hukum bukanlah kaidah 

hukum yang konkrit melainkan sebagai latar belakang peraturan 

yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak. Asas hukum 

bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa 

dari norma hukum itu sendiri dan dapat pula dikatakan sebagai 

jiwa dari norma hukum atau peraturan hukum karena ia 

merupakan dasar lahir atau ratio legis dari peraturan hukum.  

Sebagai contoh bahwa asas hukum merupakan jiwa dari 

peraturan atau norma hukum yaitu: asas hukum yang menyatakan 

bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan dursila yang 

merugikan orang lain maka ia harus mengganti kerugian, dan ini 

merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, dari asas hukum ini 

lahir suatu norma hukum yang bersifat konkrit yaitu setiap 

perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain, wajib membayar ganti rugi (lihat Pasal 1365 BW). 

Karena sifat asas hukum yang abstrak inilah sehingga tidak bisa 
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diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lain halnya 

dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit. 

Ditinjau dari ruang lingkupnya, asas hukum terbagi 

menjadi dua macam yaitu:  

a) asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berhubungan 

dengan seluruh bidang hukum., seperti asas restitution in 

integrum, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk 

sementara harus dianggap demikian sampai ada keputusan dari 

pengadilan;  

b) asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berfungsi dalam 

bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, 

hukum pidana, dan sebagainya, yang merupakan penjabaran 

dari asas hukum umum.
119

 

Van Scholten mengatakan bahwa, “sekalipun pada 

umumnya asas hukum itu bersifat dinamis namun ada asas 

hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan 

dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat”.
120

 Ia 

mengatakan bahwa ada lima asas hukum universal yaitu: “asas 

kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, 

dan asas pemisahan antara baik dan buruk”.
121

 Keempat asas 

hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap sistem 
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hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal ke-empat 

asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan dari setiap 

asas hukum yang empat itu untuk menonjol dan mendesak yang 

lain. Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang menghendaki 

asas hukum universal yang satu daripada yang lain. Keempat asas 

hukum universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa 

dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk (asas hukum 

yang kelima).  

Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang 

seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. 

Ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk.
122

Di dalam 

asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan 

individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. Asas 

kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, 

bahwa manusia adalah subjek hukum, penyandang hak dan 

kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan 

perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan 

hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh 

dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu sama lain. Di dalam 

asas persekutuan yang dikehendaki adalah suatu kehidupan 

bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan 

serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat. Asas 

hukum ini terdapat di seluruh dunia. 
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Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap 

sama dalam hukum. Pengertian adil,  apabila setiap orang 

memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan 

sama tidak dibeda-bedakan (equality before the law). Perkara 

yang sama harus diputus sama. Keadilan merupakan realisasi asas 

persamaan ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat dimama-

mana. Di dalam masyarakat yang primitifpun sejak dulu asas 

hukum ini dapat kita jumpai. Asas kewibawaan memperkirakan 

atau mengasumsikan adanya ketidaksamaan.  

Di dalam masyarakat harus ada seseorang yang 

memimpin, menertibkan masyarakat, yang mempunyai wibawa 

atau diberi kewibawaan yang mempunyai wewenang dan 

kedudukan yang lain daripada orang kebanyakan. Lima asas 

universal tersebut tampak adanya cita-cita dan harapan manusia, 

yang melekat pada diri manusia. Di berbagai kepustakaan ilmu 

hukum, asas hukum juga tidak selamanya bersifat universal, 

karena beberapa asas hukum ada yang bersifat spesifik, seperti 

contoh: 

a)  asas the binding force of precedent, yaitu putusan hakim 

sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang 

sama. Asas khusus dianut dalam sistem hukum Anglosaxon. 

b)  asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi, 

atau asas legalitas (Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana), yaitu tidak 

ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada 

undang-undang yang mengaturnya. Asas ini hanya dianut 
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oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, seperti 

Indonesia. 

c)  asas restitution in integrum, yaitu ketertiban dalam masyarakat 

haruslah dipulihkan pada keadaan semula, apabila terjadi 

konflik. Asas ini digunakan dalam masyarakat sederhana 

yang cenderung menghindari konfilik, dan budaya 

konfrimistis mewarnai berlakunya asas ini. 

d)  asas cogatitionis poena nemo patitur, yaitu tidak seorangpun 

dapat dihukum karena apa yang dipikirkan dalam batinnya. 

Asas ini hanya berlaku pada masyarakat yang menerapkan 

sistem hukum sekuler.
123

 

 

2. Asas-Asas Hukum dalam KUHAP 

  Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusun dengan 

didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar 

negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran 

dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. 

KUHAP mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan 

haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara 

yang terjadi. Disamping itu hukum acara juga mempelajari 

peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya 

dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana. 

Wirjono Projodikoro, mengatakan bahwa: “jika suatu perbuatan 
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dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana 

merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, 

jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan 

untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, 

timbullah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat 

dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan 

pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan 

pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus 

dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang 

dinamakan Hukum Acara Pidana”.
124

  

Pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa untuk 

mengetahui kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana 

haruslah sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum acara 

pidana, karena sesuai tujuan hukum acara pidana sendiri adalah 

mencarai kebenaran materiil tidak boleh bertentangan dengan 

asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Bambang 

Purnomo, menjelaskan, bahwa: “yang dimaksud asas dalam 

hukum acara pidana adalah  dasar patokan hukum yang 

melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas ini 

akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk didalamnya 

aparat penegak hukum, serta orang-orang yang tengah 

berkepentingan dengan hukum acara pidana. Makna asas-asas 

hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat 
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umum. Pada sebagaian berasal dari kesadaran hukum serta 

keyakinan kesusilaan atau etnis kelompok manusia dan sebagian 

yang berasal dari dasar pemikiran dibalik peraturan perundang-

undangan serta yurisprodensi. Rumusan pengertian asas-asas 

hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas 

itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan 

hukum.
125

 

Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini 

terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus 

mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia.  Hal ini tergambar 

dari sejumlah hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP 

yang pada dasarnya juga diatur dalam dua aturan perundang-

undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. 

Di samping itu asas-asas ini juga merupakan panduan 

penting dalam pelaksanaan berjalannya sistem peradilan pidana.  

Melalui asas-asas ini mekanisme pengawasan dan evaluasi 

terhadap berjalannya sistem ini dapat berjalan, yaitu.  
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a. Asas Praduga Tak Bersalah    

 Asas ini disebut dalam  Pasal 8 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP, yaitu, “setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 

tetap”.
126

Konsekwensi dari pengakuan terhadap asas legalitas 

ini mengandung  prinsip kepercayaan terhadap seseorang 

dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau 

penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam 

suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu 

dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.  

Asas ini harus dikaitkan dengan kepentingan 

pemeriksaan tersangka sejak dari tingkat penyidikan, 

penuntutan sampai pemeriksaan di pemgadilan. Artinya ketika 

tersangka diperiksa harus diperlakukan seperti orang yang 

tidak bersalah. Asas ini dikenal dengan “Asas Akusator” yaitu 

asas yang menempatkan kedudukan tersangka, terdakwa 

dalam setiap tingkat pemeriksaan.Lain halnya pada “Asas 

Inkisator” yang dianut HIR dahulu, yang menempatkan 

tersangka tertuduh sebagai obyek pemeriksaan. Pemeriksa 

                                                             
126

 Abdul Hakim G. Nusantara dkk, KUHAP Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, 

1986, hal. 96 



100 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

senantiasa mencari dan mengejar pengakuan tersangka, 

sehingga merupakan hal yang wajar apabila pemeriksa 

melakukan pemaksaan atau penganiayaan terhadap tersangka 

guna mendapatkan pengakuan. Hal ini tidak terlepas dari 

sistem pembuktian yang dianut HIR yang mengakui 

“pengakuan tertuduh” sebagai alat bukti yang sah. 

Asas ini telah ditinggalkan KUHAP dan diganti 

dengan asas Akusator seperti yang telah dijelaskan, karena 

asas yang dianut KUHAP adalah asas Praduga Tak Bersalah 

atau Asas Akusator, maka pemeriksa dalam melakukan 

pemeriksaan wajib memperhatikan hak-hak tersangka atau 

terdakwa. Demikian pula secara tersirat di dalam Pasal 35 dan 

36 KUHAP, merumuskan “tersangka atau terdakwa tidak 

dibebani kewajiban pembuktian” selain itu, di dalam 

Penjelasan umum Butir 3 Huruf c KUHAP, secara tegas 

dinyatakan tentang asas praduga tak bersalah, bahwa: “setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” 

Terkait dengan apa yang dikemukakan di atas, hal ini 

sesuai dengan pendapat yang kemukakan oleh Yahya Harahap 

sebagai berikut: “Asas atau prinsip “praduga tak bersalah atau 

presumption of innocenf” kita jumpai dalam penjelasan umum 

butur 3 huruf c. Dengan dicantumkannya praduga tak bersalah 
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dalam penjelasan KUHAP, dapatlah disimpulkan bahwa 

pembuat undang-undangtelah menetapkan sebagai asas hukum 

yang melandasi KUHAP”.
127

 

 Fungsi asas praduga tak bersalah sebagai pedoman 

bagi aparat penegak hukum, Yahya Harahap, mengatakan, 

“dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, 

dengan sendirinya memberikan pedoman kepada aparat 

penegak hukum untuk mempergunakan prinsip “akusatur” 

dalam setiap tingkat pemeriksaan”.
128

Aparat penegak hukum 

harus menjauhkan diri dari cara–cara pemeriksaan yang 

„inkuisitur” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam 

setiap pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan 

dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur inilah yang dulu 

dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama 

sekali tidak memberikan hak dan kesempatan yang wajar bagi 

tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan 

mempertahankan hak dan kebenarannya. Sejak semula aparat 

penegak hukum: 

 a) sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa 

bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat 

pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik; 
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 b) tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai 

obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi 

kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan 

mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang 

dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek 

penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak 

bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam 

penjara. Masih ingat dibenak kita kasus Karta dan 

Sengkon, yang telah meringkuk menjalani hukuman 

beberapa tahun, tapi pembunuhan yang dihukumkan 

kepadanya ternyata pelakukanya adalah orang lain.
129

  

b. Asas Legalitas dan Oportunitas 

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 6 Huruf a dan b 

KUHAP, merumuskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim.  

Pasal 137 KUHAP, memberikan rumusan, “penuntut 

umum berwewenang melakukan penuntutan terhadap 

siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam 
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daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke 

Pengadilan yang berwenang mengadili”. Istilah lain dikenal 

suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan 

penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut dengan 

penunut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh 

penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain 

yang boleh melakukan itu. Ini disebut dengan dominus 

litis ditangan penuntut umum atau jaksa.  Dominus berasal 

dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat 

meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya 

menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.  

Di Indonesia, asas ini juga diatur dalam ketentuan 

Pasal 32 Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 

tentang Kejaksaan yang secara tegas menyatakan asas 

oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal tersebut 

merumuskan bahwa “Jaksa Agung dapat mengesampingkan 

suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.” Asas 

oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang 

kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut 

dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah 

mewujudkan delik demi kepentingan umum.
130

      

Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan 

kepadanya, jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari 
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penuntut umum. Berkaitan dengan hak penuntutan dikenal 

dua  asas yaitu yang disebut asas legalitas dan opportunitas 

(het legaliteits enhet opportuniteits beginsel) menurut asas 

yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu 

delik.  Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib 

menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut 

pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi 

demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik 

tidak dituntut. 

Keterkaitan dengan asas legalitas dan asas Jaksa 

sebagai Penuntut Umum, menimbulkan kewajiban kepada 

institusi kejaksaan untuk aktif bergerak sebagai bagian dari 

penegak hukum yang mampu melakukan penanggulangan 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Karenanya bila 

telah ada suatu bukti permulaan yang cukup maka wajib 

baginya untuk melakukan tindakan penuntutan. Mengenai hal 

ini penuntut umum tidak boleh tidak harus melakukan 

penuntutan pada orang yang diduga keras  melakukan tindak 

pidana dan telah berstatus sebagai tersangka. Namun 

demikian terkait dengan kewenangan Jaksa dalam 

menjalankan tugasnya, hukum acara pidana Indonesia juga 

menganut asas oportunitas yang diatur pada Pasal 32c 

Undang-undang Nomor  5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 

yang dirumuskan, “Jaksa Agung dapat mengesampingkan 

suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.  
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Berdasarkan uraian  tersebut asas oportunitas 

merupakan asas dimana penuntutan umum (Jaksa Agung) 

tidak harus menuntut seseorang yang melakukan tindak 

pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan 

kepentingan umum. Asas ini sejalan dengan apa yang dikenal 

dengan Dominus Litis wewenang penuntutan sepenuhnya 

milik penuntut umum. 

c.  Asas Equal Before The Law  (Perlakuan yang Sama dimuka 

Hukum)  

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan 

Kehakiman, merumuskan  “pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Penjelasan 

Umum KUHAP Butir 3a, merumuskan asas ini, “perlakuan 

yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak 

mengadakan pembedaan perlakuan”. Asas ini menjadi 

fundamental dalam Hak asasi manusia karena sangat terkait 

dengan persoalan diskriminasi yang merupakan dianggap 

merupakan salah satu permasalahan HAM utama.  

Diskriminasi  dimaknai sebagai “segala bentuk 

perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang 

berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal 

negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh 

menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau 

pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan 
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kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat” Bagian I, 

Pasal 1 Ayat (1). Konvensi Internasional tentang 

pernghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965. 

Setiap negara dihimbau untuk melarang dan 

menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan menjamin 

hak bagi setiap orang, tanpa melihat ras, warna kulit, atau 

asal bangsa atau suku, untuk diperlakukan sama di dalam 

hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak seperti: a) hak 

untuk diperlakukan sama dihadapan hukum pengadilan dan 

dihadapan badan-badan administratif keadilan lainnya dan, b) 

hak untuk rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap 

kekerasan atau kerusakan fisik, baik yang disebabkan oleh 

aparatur pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, atau 

lembaga tertentu”.
131

  

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 1999, namun belum menyusun 

Undang-Undang Anti Diskriminasi. Karenanya secara 

sederhana asas ini harus dimaknai:  
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a) sama derajat di depan hukum (equal before the law);     

b) mempunyai perlindungan sama oleh hukum (equal 

protection on the law);  

c) mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum 

(equal justice under the law).
132

 

 

d.  Peradilan yang Bebas, Sederhana dan Cepat serta Biaya 

Ringan 

Peradilan cepat, dimaksudkan untuk menghindari 

penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim 

karena ini  merupakan bagian terpenting dari hak-hak 

asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan 

tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang 

tersebut.  Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat  

(2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di 

Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, 

sederhana, dan biaya ringan. Asas ini telah ada di dalam 

HIR dan  harus ditegakan pada semua tingkat 

pemeriksaan dan sangat terkait pada sikap mental aparat 

penegak hukum. Pasal-pasal dalam KUHAP di samping 

ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu 

tertentu, meskipun kata yang tersirat  dalam  pasal banyak  

yang  menyebutkan dengan kata “segera”. 
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Penjelasan umum tentang asas ini, KUHAP 

menjabarkan dalam pasal-pasalnya, antara lain.     

a) Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (7), 

dan Pasal 28 Ayat (4) KUHAP. Umumnya dalam pasal-

pasal tersebut dimuat ketentuan ayat sebelumnya, maka 

penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah 

mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan 

demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong 

penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk 

mempercepat penyelesaian perkara; 

b) Pasal 50 KUHAP, mengatur tentang hak tersangka dan 

terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 

disangkakan kepadanya pada waktu dimulai 

pemeriksaan, menurut ketentuan Ayat (1),“segera” 

perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, 

menurut ketentuan Ayat (2), “segera diadili oleh 

pengadilan” menurut ketentuan   Ayat (3); 

c) Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, mengatakan penyelidik 

yang menerima laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana wajib segera melakukan tindakan 

penyelidikan yang diperlukan; 

d) Pasal 106  KUHAP mengatakan hal yang sama tersebut 

bagi penyidik; 
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e) Pasal 107 Ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa dalam 

hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut 

pada Pasal 6 Ayat (1)  Huruf b, segera menyerahkan 

hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui 

penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1)  Huruf a; 

f) Pasal 110 KUHAP, mengatur tentang hubungan 

penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai 

dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138; 

g) Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa,“dalam 

hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil 

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 

secepatnya membuat surat dakwaan.
 133

 

Ada beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran 

asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara lain, 

tersangka atau terdakwa berhak: a) segera mendapat pemeriksaan 

dari penyidik, b) segera diajukan kepada penuntut umum oleh 

Penyidik, c) segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, 

dan d) berhak segera diadili oleh pengadilan. 

Asas sederhana, diartikan penyelenggaraan administrasi 

peradilan secara terpadu agar pemberkasakan perkara dari 

masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu 

kesatuan yang tidak memberi saluran peluang (circuit court), 

bekerja secara berbelit-belit dan dalam berkas tersebut terungkap 
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pertimbangan serta  kesimpulan penerapan hukum yang mudah 

dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
134

 

Proses perkara pidana dengan biaya ringan, diartikan 

menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme 

bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi 

yang berkepentingan atau masyarakat (social cost) yang tidak 

sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar tetapi 

sebaliknya hasil yang diharapkan lebih kecil.
135

 

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

menghendaki ketentuan dalam penanganan suatu perkara harus 

cepat dan tepat, tidak bertele-tele, acara pemeriksaan singkat dan 

cara pemeriksaan cepat. Asas sederhana juga tercermin dalam hal 

tertangkap tangan, pemeriksaan praperadilan, penggabungan 

pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Asas ini 

harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksaan dan sangat 

menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum.  

Pada pasal-pasal dalam KUHAP di samping ada 

tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan 

tetapi lebih banyak pasal yang hanya menyebutkan dengan kata, 

adanya dua titik perhatian yang penting, yaitu:1) adanya 

peradilan yang bebas dari pengaruh apapun (independent 
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judiciary) dan, 2)  proses peradilan pidana harus dilakukan secara 

cepat dan sederhana (speedy trial). 

Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep 

negara hukum yang menganut paham “rule of law”, di mana 

hukum ditegakkan dengan secara tidak memihak (impartial), baik 

terhadap tersangka/terdakwa/pelaku, Jaksa Penunut Umum dan 

korban (masyarakat). Peradilan yang bebas tidak akan 

mengijinkan bahwa seseorang telah “dianggap bersalah” sebelum 

adanya pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan 

mengijinkan adanya “show trials” di mana terdakwa tidak 

diberikan atau dikurangi kesempatan yang layak untuk membela 

diri secara maksimal. Sehingga pembatasan waktu persidangan 

dengan mematok sekian hari, adalah salah satu bentuk 

pengingkaran terhadap upaya hukum untuk mencari kebenaran 

materiil. Lebih jauh,  tidak hanya merugikan terdakwa namun 

juga merugikan hakim dan terutama adalah merugikan hukum.  

Bentuk penjelmaan “peradilan yang sesat” apabila orang 

sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan 

mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian 

ataupun pembelaan. Pasal 158 KUHAP, merumuskan, “hakim 

dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di 

sidang  tentang  keyakinan mengenai salah atau tidaknya 

terdakwa”. 
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Proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan 

tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa, apalagi 

dirinya dalam tahanan. Hal ini dengan mengingat pada:  

a)   dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa 

surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus 

segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang 

ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat  

(Pasal 18 Ayat (2);  

b)  atas setiap waktu pengurangan kebebasan tersangka atau 

terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan 

penggunaannya demi kepentingan peyelesaian perkaranya;  

c)    pasal 24 Ayat (3), Pasal 25 Ayat (3), Pasal 26 (3), Pasal 27 

Ayat (3), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (5) tidak menutup 

kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan 

sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika 

kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;  

d)  pasal 29 Ayat (4) ”penggunaan kewenangan perpanjangan 

penahanan oleh pejabat tersebut pada Ayat 3 dilakukan 

secara bertahap dan dengan penuh tanggungjawab”;  

e)    pasal 50 “hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan 

oleh Penyidik dan selanjutnya diajukan kepada Penuntut 

Umum, dan kemudian segera pula diadili oleh Pengadilan”;  

f)   pasal 52 “dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan 

Pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 

keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”;  
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g)   pasal 102: Penyelidik   yang   menerima   laporan dan wajib   

segera melakukan penyidikan;  

h)   pasal 107, la segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada 

Pengadilan;  

i)   pasal 110, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara 

ke pengadilan. 

 

Disamping itu masih ada beberapa pasal-pasal yang 

mewajibkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas 

wewenangnya dengan cepat dan tepat dengan menggunakan kata 

”segera”,  sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan berapa lama 

(jangka waktu) suatu penyelidikan atau penyidikan dilakukan. 

Kalau bisa penyidikan diselesaikan dalam waktu 20 hari mengapa 

harus menunggu sampai 60 hari. Semua tindakan harus dilakukan 

segera mungkin, apa yang dapat diselesaikan hari ini jangan 

ditunggu sampai hari esok. 

Adapun mengenai asas sederhana, artinya dalam 

penanganan suatu perkara harus cepat dan tepat, jangan bertele-

tele, asas sederhana ini dapat dilihat pada acara pemeriksa singkat 

dan cara pemeriksaan cepat. Asas sederhana juga tercermin 

dalam hal tertangkap tangan, pemeriksaan praperadilan, 

penggabungan pemeriksaan, perkara pidana dengan tuntutan 

ganti rugi. 
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Mengenai asas biaya ringan dapat dilihat pada surat 

edaran MA No. KMA/155/X/1881 tanggal 19 Oktober 1981 yaitu 

minimal Rp 500,00 dan maksimal Rp10.000,00. 

e.  Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan 

Persidangan pengadilan dilakukan oleh hakim secara 

langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.  

Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat 

diwakilkan oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan 

secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan  terdakwa. 

Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat 

diwakilkan oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan 

secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan  terdakwa.  

Asas ini diatur dalam Pasal 153 KUHAP, Pasal 155 

KUHAP dan seterusnya. Pasal 153 Ayat (2) Huruf a KUHAP, 

merumuskan Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di 

sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa 

Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi, Pasal 155 

Ayat (1) KUHAP.  

Pada permulaan sidang Hakim ketua sidang 

menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat 

lahir,umur atau tanggal lahir,  jenis kelamin, kebangsaan, 

tempat tinggal, agama, dan pekerjaanya serta mengingatkan 

terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang 

didengar dan dilihatnya di persidangan yang dipandang 

pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan 
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dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek 

atau in absentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian 

yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas 

jalan (Pasal 213 KUHAP). 

Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum Pasal 53 

Ayat (3) KUHAP merumuskan “untuk keperluan pemeriksaan 

hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka 

untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan 

terdakwanya anak-anak (pengadilan anak)”. Menurut ketentuan 

ini dengan tidak dipenuhinya ketententuan di atas  menyebabkan 

putusan batal demi hukum. Lebih lanjut dalam pasal 195 

KUHAP, merumuskan  semua putusan pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka 

untuk umum”. Hal ini berarti dalam perkara kesusilaan dan 

terdakwanya anak-anak pun, putusannya diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

 Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan 

putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan verstek 

atau in absentia. Akan tetapi harus diingat bahwa ini hanyalah 

pengecualian yaitu dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 

213 KUHAP, merumuskan: “terdakwa dapat menunjuk seorang 

dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Pasal 214 KUHAP, 

merumuskan: 

1)  jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, 

pemeriksaan perkara dilanjutkan. 
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2)  dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat 

amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. 

Ketentuan ini juga dapat ditemui dalam Undang-Undang 

tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 38 KUHAP, merumuskan: 

1)  dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir 

di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara 

dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.  

2)  dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum 

putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan 

segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam 

sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang 

yang sekarang.  

3)  putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa 

diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman 

pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan 

kepada kuasanya.  

f.  Pemeriksaan Pengadilan  Terbuka untuk Umum 

Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) dan (4)  

KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut: “untuk keperluan 

pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 

mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”, Ayat (3) 

“tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan (3) 
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mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”, Ayat 

(4）Dalam penjelasan Ayat (4) lebih dipertegas lagi: 

“jaminan yang diatur dalam Ayat (3) di atas diperkuat 

berlakunya terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas 

peradilan tersebut tidak dipenuhi”. 

Terkait ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan 

putusan batal demi hukum. Pasal 195 KUHAP merumuskan: 

”semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk 

umum”. Berarti dalam perkara kesusilaan dan terdakwanya 

anak-anak pun, putusannya diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum. Meskipun  ada permasalahan  ialah karena 

sebenarnya masih ada pengecualian yang lain,  selain yang 

tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia 

militer atau yang menyangkut ketertiban umum. 

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 

juga dirumuskan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2004, merumuskan: sidang pemeriksaan 

pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-

undang menentukan lain. Sisi lain di maksudkan asas ini 

adalah adanya “public hearing” dan dimaksudkan untuk 

mencegah adanya “secret hearings”, di mana masyarakat 

tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah 

pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan 

dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum beracara. 
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Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan 

merupakan suatu “show case” atau dimaksudkan sebagai 

“instrument of deterence” baik dengan cara mempermalukan 

terdakwa (prevensi khusus) atau untuk menakut-nakuti 

masyarakat atau “potential offenders” (prevensi umum). 

g.  Hak untuk Memperoleh Kompensasi (Ganti Kerugian dan 

Rehabilitasi), dan Penghukuman Bagi Aparat yang 

Menegakkan Hukum dengan Cara yang Melanggar Hukum  

Hak ini mengandung dua asas pertama, hak warga 

negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti 

kerugian (uang) dan rehabilitasi (pemulihan nama), dan 

kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk 

mempertanggungjawabkan perilakunya dalam 

melaksanakan penegakan hukum, dengan tidak 

membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada Negara. 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 

KUHAP, ”bahwa pembangunan hukum nasional dibidang 

acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap 

para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, 

keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia” Jaminan akan hal tersebut tertuang di dalam: 

1)  undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 Ayat (1) 

merumuskan “setiap orang yang ditangkap, ditahan, 
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dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 

atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti 

kerugian dan rehabilitasi”. Sedang Ayat (2) 

praperadilan Pasal 77-Pasal 83 KUHAP;  

2) ganti kerugian dan rehabilitasi Pasal 95-Pasal 97 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan PP Nomor 

27 Tahun 1983 Pasal 7- Pasal 15;  

3)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang 

Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 Ayat (2) 

dengan tegas menyatakan “pejabat yang dengan 

sengaja melakukan perbuatan sebagaimana di maksud 

pada Ayat (1) dipidana”. Artinya setiap pejabat yang 

telah menangkap, menahan, menuntut dan mengadili 

tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan, maka pejabat tersebut dapat dipidana. 

h. Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum  Terdakwa 

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana 

adalah suatu  prinsip negara hukum yang dalam taraf 

pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan 

menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan 

pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan 

penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk 

dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat 
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hukum, jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang 

yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat 

mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk 

mendapatkan nasehat atau penyuluhan tentang jalan yang 

dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya 

sebagai tersangka atau terdakwa. Sesuai  Pasal 69 sampai 

dengan Pasal 74 KUHAP mengatur tentang bantuan 

hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapatkan 

kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu antara lain 

sebagai berikut: 

a) bantuan hukum hukum dapat diberikan sejak saat 

tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan; 

b)  bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat 

pemeriksaan; 

c)  penasehat hukum dapat menghubungi tersangka atau 

terdakwa pada   semua tingkat  pemeriksaan pada 

setiap waktu; 

d) pembicaraan antara penasehat hukum dengan 

tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut 

umum kecuali pada delik  yang menyangkut 

kepentingan Negara; 

e) turunan berita acara diberikan kepada tersangka dan 

penasehat hukum guna kepentingan pembelaan; 
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f) penasehat hukum berhak mengirim dan menerima 

surat dari tersangka/terdakwa.
136

 

Asas ini ditegaskan dalam beberapa pasal yaitu: 

a) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 

merumuskan “setiap orang yang tersangkut perkara 

berhak memperoleh bantuan hukum”, b) Pasal 54 

KUHAP, guna kepentingan pembelaan, tersangka, 

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang 

atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam undang-undang ini. 

Sebagai konsekwensi dari tiga asas sebelumnya, 

maka harus terdapat “equality of arms” karena dalam 

pengumpulan bukti, Kepolisian dan Kejaksaan (negara) 

mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding 

dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa 

(disadvantage),  apalagi bilamana tersangka atau 

terdakwa dalam posisi ditahan. Maka, akan terjadi 

ketidakseimbangan dalam persoalan “kemampuan 

hukum” (pengetahuan hukum tertuju pada kasus yang 

terjadi) dan “jangkauan dan penjelajahan” bukti antara 
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tersangka dan terdakwa dibanding dengan Kepolisian 

(Penyidik) dan Kejaksaan (Penuntut Umum). 

Kemudian secara psikologis, tersangka atau 

terdakwa adalah pihak yang dalam posisi “lemah” saat 

berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan dan hakim 

untuk itu perlu adanya kehadiran pendamping. Hingga 

saat sekarang proses pemeriksaan masih merupakan 

“area” yang rawan untuk terjadinya pemaksaan (dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, pemerasan) karena yang 

dijadikan target oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah 

pengakuan dan bukan keterangan tersangka. Untuk itu 

diperlukan adanya kehadiran pendamping yang tidak 

harus namun lebih baik penasehat hukum yang bebas (an 

independent legal profession) artinya tidak 

berkongkalikong dengan aparat penegak hukum dan tidak 

perlu takut apabila membela klien yang tidak disukai oleh 

masyarakat atau negara sekalipun. 

i.   Hak Kehadiran Terdakwa Dimuka Pengadilan 

Prinsip secara universal menyatakan bahwa 

Pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak 

pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh 

jaksa. Betapapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh Polisi 

dan Jaksa, akan tetapi mengetahui sisi lain perkara dari 

pihak terdakwa dengan cara didengar dan turut menjadi 
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pertimbangan dalam memutuskan harus dilakukan. 

Melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari 

terdakwa telah terjadi pelanggaran “hak terdakwa untuk 

membela diri” dan “asas praduga tidak bersalah”. 

Peradilan secara “in absentia” tidak 

dimungkinkan dalam KUHAP, seperti termuat dalam 

Pasal 145 Ayat (5), Pasal 154 Ayat (5), Pasal 155 Ayat 

(1), Pasal 203 dan Pasal 205 KUHAP. Kecuali dalam 

perkara pelanggaran lalu lintas Pasal 214 dan tindak 

pidana korupsi. Menperbandingkan antara perkara 

pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 214 KUHAP dan  

Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi untuk 

meniadakan prinsip peradilan dengan hadirnya terdakwa 

adalah tidak tepat.  

Peradilan secara “in absentia” dalam perkara 

pelanggaran lalu lintas, adalah suatu pilihan yang tepat 

dengan mengingat sedemikian mudahnya pembuktiannya 

dan sangat ringannya tindak pidana beserta akibatnya. 

Hal ini terjadi apabila pelaku menghendaki pembuktian 

yang lebih baik, maka dapat dipergunakan acara biasa. 

Tidak boleh ditafsirkan dari asas ini, bahwa kehadiran 

dari terdakwa di persidangan adalah untuk 

“mempermalukan” terdakwa dengan cara 

mempertontonkan di muka umum. Meskipun hanya 
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memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan 

pembelaan diri  dengan cara memperlakukannya sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 
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BAB IV 

KETERKAITAN HUKUM PIDANA DAN ALAT BUKTI 

PETUNJUK DALAM KUHAP 

 

A.  Keterkaitan Hukum Pidana dengan KUHAP dalam 

Pembuktian 

Hukum  pidana materiil, mengatur syarat yang 

menimbulkan hak penuntutan atau menghapus hak itu. 

Begitu pula hukumannya, dengan kata lain mengatur 

terhadap siapa, bilamana dan bagaimana hukuman harus 

dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara 

menjalankan hak penuntutan, dengan kata lain menetapkan 

tata cara mengadili perkara pidana.
137

 Sifat publik hukum 

acara pidana terlihat pada saat suatu tindak pidana terjadi 

pihak yang bertindak ialah negara melalui alat-alatnya, lebih 

nyata lagi di Indonesia dan Belanda kerena penuntutan 

pidana dimonopoli oleh negara (dalam hal ini jaksa sebagai 

perwakilan dari negara).
138

  

Hukum pidana mempunyai tempat dan peran yang 

penting dalam ruang limgkup hukum publik, karena hukum 

pidana turut memanifestasikan unsur filosofis ketatanegaraan 

sejak awal negara dibentuk, selain dari unsur yuridis dan 
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sosiologisnya. Bangsa Indonesia sejak menyatakan 

kemerdekaannya, telah memilih untuk menggunakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diberlakukan 

pada masa kolonial, sebagaimana dikukuhkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
139

jo Nomor 73 Tahun 

1958.  Memberlakukan Wetboek van Straafrecht (W.v.S), 

menjadi Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana, sebagai 

induk dari segala hukum pidana sampai hari ini termasuk 

criminal justice system-nya, meskipun telah diperbarui 

melalui KUHAP pada tahun 1981.  

Moeljatno, mengatakan: “perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang, dinamakan perbuatan pidana”.
140

 Perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat untuk dipidana dimaksud adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang memungkinkan 

untuk dijatuhi pidana (telah memenuhi unsur-unsur 

delik/atau tindak pidana baik unsur subyektif maupun unsur 

obyektif).
141

Perbuatan tersebut dinamakan “perbuatan yang 

dapat dipidana”. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana 
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adalah hukuman 
142

 yang sengaja diberikan oleh Negara 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. 

Hukum pidana sebagai hukum materiil berisikan peraturan-

peraturan tentang: a) perbuatan yang diancam pidana, b) 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan c) jenis 

pidana yang dapat dikenakan kepadanya. 

    Mengenai hukum acara terutama pembuktian, tidak 

dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan 

kepentingan perseorangan, karena ini inisiatif untuk 

melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara 

yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk 

melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan 

pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan 

untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan praktek 

peradilan perdata, dimana hakim tidak mencampuri 

pelanggaran hak-hak perdata, selama para pihak tidak 

melakukan gugatan di depan pengadilan.
143

 

Hukum  adalah  suatu sistem norma dan hukum 

pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem sifat 

umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (wholes), memiliki 

beberapa elemen (elements), semua elemen saling terkait 
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(relations), dan kemudian membentuk struktur (structure), 

substansi (substance) dan budaya hukum (legal culture). 

Ketiga elemen tersebut saling mempunyai korelasi erat dan 

ketiga elemen sistem hukum tersebut bila diumpakan sebuah 

mesin, maka budaya hukum sebagai bahan bakar yang 

menentukan hidup dan matinya mesin tersebut. Konsekuensi 

aspek ini, budaya hukum begitu urgen sifatnya, oleh karena itu 

tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, 

seperti seekor ikan mati yang terkapar  di dalam keranjang, 

bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang dilautan.  

Selanjutnya apabila dipandang dari perspektif 

sosiologi hukum menyebutkan, sistem hukum terdiri atas tiga 

unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas 

dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, 

dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur 

yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, 

berupa:  

a)  unsur idiil, terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang 

terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. 

Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. 

Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya, yaitu;  

b) unsur operasional, terdiri dari keseluruhan organisasi-

organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam 

suatu sistem hukum, yang termasuk ke dalamnya adalah 
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juga para Pengemban Jabatan (ambstsdrager), yang 

berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga;  

c) unsur aktual, adalah keseluruhan putusan-putusan dan 

perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem 

makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun 

dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat 

sistem hukum itu.
144

 

Sistem hukum pidana dapat disusun dan 

disempurnakan dengan cara usaha bersama dengan semua orang 

yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu 

sosial. Sistem hukum pidana memiliki empat elemen substantif 

yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic), adanya 

asas-asas hukum (legal principles), adanya norma atau peraturan 

perundang-undangan (legal rules) dan masyarakat hukum sebagai 

pendukung sistem hukum tersebut (legal sociaty). Keempat 

elemen dasar itu tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan 

yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas 

hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian 

tengah, dan bagian bawah ialah masyarakat. 

Korelasi asas hukum dengan hukum ialah  asas hukum 

menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif dan hanya 

mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Asas 

hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum atau sebagai 
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buah  pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 

berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat  dipandang sebagai penjabarannya.  

Asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang 

sebagian termasuk dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya 

tetap berada diluarnya sehingga asas-asas hukum itu berada baik 

didalam sistem hukum maupun dibelakangnya. Penyebutan asas-

asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin 

tengah yang  mula-mula membentuk ajaran hukum umum 

(algemene rechtsleer), selanjutnya  aparat hukum membentuk 

hukum, asas ini selalu dan terus-menerus mendesak masuk 

kedalam kesadaran hukum dari pembentuk.  

Sifat-sifat konstitutif  ia tidak dapat dilanggar oleh 

pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal 

itu dilakukannya, terjadilah yang disebut non hukum atau yang 

kelihatannya saja sebagai hukum. Walaupun sistem hukum 

pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat 

didefinisikan. Pengertian sistem hukum pidana dalam tiap 

masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang 

terdiri dari: a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, 
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b) suatu prosedur hukum pidana, dan c) suatu mekanisme 

pelaksanaan (pidana).
145

 

Tolok ukur dimensi sistem hukum pidana merupakan 

garis kebijakan untuk menentukan: a) seberapa jauh ketentuan-

ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan 

diperbaharui, b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana dan, c) cara bagaimana penyidikan, 

penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus 

dilaksanakan. Hal ini menyangkut  2 (dua) aspek krusial yaitu 

mengenai sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. 

Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai 

“sistem penjatuhan pidana”. Oleh karena itu, sistem pemidanaan 

merupakan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan 

lingkup sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana  mempuyai 

dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional 

dan sudut substansial. Analisis dari sudut fungsional 

dimaksudkan berfungsinya sistem pemidanaan sebagai 

keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai 

konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan 

secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) 

pidana. 

Sistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari 

subsistem hukum pidana materiil, substantif, hukum pidana 

formal, dan sistem hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, 
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ketiga subsistem tersebut saling berkaitan dan merupakan satu 

kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana 

dioperasionalkan secara konkrit  hanya dengan satu subsistem 

saja. Kemudian, dari sudut substantif dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk 

pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan 

perundang-undangan (statutory rules) yang ada didalam KUHP 

maupun undang-undang khusus diluar KUHP, pada hakikatnya 

merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari 

aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). 

Sistem hukum pidana selain mempunyai dimensi sistem 

pemidanaan bersifat fungsional dan substansial, berorientasi juga 

dengan pembaharuan hukum pidana.  

Aspek ini dapat diartikan bahwa pembaharuan hukum 

pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum 

(legal substance), bagian kebijakan memberantas kejahatan 

dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai social defence 

dan social welfare dan penegakan hukum pidana. Pembaharuan 

hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan 

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented 

approach).
146
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Kebijakan sudut pandang ini perlu diikutkan karena 

pembaharuan sistem pidana merupakan bagian dari sebuah 

kebijakan yang diambil dalam rangka mengatasi masalah-

masalah sosisal dalam rangka mencapai tujuan sosial. Kebijakan 

kriminal dalam upaya melindungi masyarakat dan kebijakan 

penegakan hukum dalam upaya pemebaharuan sistem hukum 

guna menciptakan efektifitas penegakan hukum.
147

Sedangkan 

sudut pandang pendekatan nilai diikutkan karena pembaharuan 

hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan 

peninjuaun dan penilaian kembali (reorentasi and reevaluasi) 

nilai-nilai social politik, sosio filosofik, dan sosio cultural yang 

member isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum 

pidana (materiil dan formil) yang di cita-citakan. Pembaharuan 

hukum pidana terjadi melalui beberapa kemungkinan, antara lain: 

a) pembaharuan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi 

pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen 

bawah keatas (bottom up);  

b) karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen 

atas mempengaruhi elemen dibawahnya (top down);  

c) pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada 

elemen nilai atau elemen masyarakat hukum tidak secara 

otomatis membawa pergeseran hukum, tetapi hukum yang 
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berlaku diberi perspektif baru sesuai nilai baru atau keadaan 

baru tersebut.
148

 

Uraian sistem hukum pidana secara umum tersebut juga 

berlaku dan melandasi sistem hukum pidana Indonesia, asas 

pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi 

menurut sistem hukum pidana Indonesia mencakup pengertian 

sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Pada sistem 

pemidanaan, asas pembalikan beban pembuktian berorientasi 

kepada subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum 

pidana materiil. Pada sub sistem hukum pidana formal, praktik 

asas pembalikan beban pembuktian di Indonesia tidak pernah 

diterapkan. 

Praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi di 

Hongkong dan India diterapkan terhadap pembuktian asal-usul 

harta kekayaan pelaku yang diduga berhubungan dengan tindak 

pidana korupsi. Kemudian pada subsistem hukum pidana materiil 

khususnya terhadap peraturan hukum positif tindak pidana 

korupsi ditemukan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan 

perumusan norma asas pembalikan beban pembuktian pada 

ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38 B 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor  20 Tahun 2001, keterkaitan yang erat antara ketentuan 

hukum pidana formal dan hukum pidana materiil jika 
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dihubungkan dengan praktik perkara tindak pidana korupsi 

terhadap asas pembalikan beban pembuktian. 

Peraturan dalam lingkup hukum pidana formal dan hukum 

pidana materiil merupakan dimensi dari kebijakan legislasi 

(formulatif) sedangkan praktik perkara tindak pidana korupsi 

(merupakan) dimensi dari kebijakan aplikatif. Adanya tiga tahap 

kebijakan yaitu kebijakan pada tahap formulasi (proses legilasi), 

tahap aplikasi (proses peradilan atau judicial) dan tahap eksekusi 

(proses administrasi). Pada dasarnya, kebijakan Legislatif 

merupakan tahap yang paling strategis dan menentukan dilihat 

dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalisasikan 

sanksi pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap strategis dan 

menentukan, kesalahan pada tahap legislasi dan akan 

berpengaruh besar ketahap aplikasi dan administrasinya. 

Aspek hukum pembuktian asasnya sudah dimulai sejak 

tahap penyelidikan perkara pidana, ketika penyelidik mencari dan 

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah 

terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang 

bukti, maksudnya guna membuat terang  suatu  tindak  pidana  

serta  menentukan  atau  menemukan tersangkanya. Sehingga 

konkritnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir 

pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim didepan persidangan, 

baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun 

upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian 
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hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan ,guna 

menemukan kebenaran materiil (materieel waarheid) akan 

peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim 

tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan 

putusan yang seadilnya.  

Secara umum dapat diketahui, bahwa pembuktian yang 

berati bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu 

peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk 

membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, 

menyaksikan serta meyakinkan.
149

 Pengertian ini bahwa 

pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni 

ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha 

mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, 

penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya 

terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti 

yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk 

melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat 

bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 

Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu 

yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh 

undang-undang. 
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Hakim dalam putusannya harus sadar, cermat dalam 

menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 

ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam 

meletakkan kebenaran yang ditemukan pada pemeriksaan sidang 

dipengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti 

yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 

KUHAP setidaknya secara limitatif. Cara mempergunakan dan 

menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, 

dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, 

agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, 

Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus 

dibenarkan. Hakim harus senantiasa berpedoman pada 

pembuktian, dan menghindari dari pikiran subjektif. 

Hukum acara pidana  telah menggariskan pedoman dalam 

proses peradilan pidana, yakni: penuntut umum bertindak sebagai 

aparat yang diberi wewenang mengajukan segala daya upaya 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa 

dan penasehat hukum mempunyai hak melumpuhkan pembuktian 

yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang 

ditentukan oleh undang-undang, sanggahan, bantahan dan eksepsi 

harus beralasan sesuai hukum dengan saksi yang meringankan (a 

decharge) ataupun alibi sesuai dengan fakta yuridis. Pembuktian, 

berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus 

dijatuhkan kepada terdakwa.  
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Surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari 

hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan 

pengadilan, maka kesalahan yang terbukti adalah dakwaan 

pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair 

tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Maknanya adalah 

bahwa arti dari fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang 

tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus 

membebaskan dirinya  dari dakwaan yang tidak terbukti dan 

menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak 

dapat dibuktikan. Hukum acara pidana menentukan ketentuan 

tentang pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian 

sebagaimana ditentukan menurut Pasal 189 Ayat (4). 

Mengenai hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak 

perlu dibuktikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat 

(1) dan (2) KUHAP.  Pembuktian dalam beberapa hal dapat 

menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan 

pekerjaan pembuktian yakni  sebagai dasar atau prinsip-prinsip 

pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan 

pengadilan (bewijsgronden). Alat-alat pembuktian yang dapat 

dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang 

terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau 

(bewijsmiddelen).  

Penguraian tatacara dan bagaimana menyampaikan alat-

alat bukti kepada hakim disidang pengadilan (bewijsvoering). 

Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti dalam 



Dr. Kadi Sukarna, SH., M.Hum. 139 

rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskrscht). 

Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk 

membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan 

(bewijslaast).
150

 

Masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian 

adalah mengenai pembagian beban pembuktian, dan semestinya 

harus dijalankan dengan ahli dan tidak berat sebelah  karena 

bilamana berat sebelah, maka berarti apriori menjerumuskan 

pihak yang menerima beban pembuktian ini dianggap sebagai 

suatu persoalan yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat 

kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban 

pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum 

atau undang-undang yang merupakan, alasan bagi Mahkamah 

Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang 

bersangkutan.  

Perihal tentang beban pembuktian, maka penuntut umum 

harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara 

akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam 

memutuskan kesalahan terdakwa. Konsekwensi prinsip ini, 

berhubungan erat dengan asas praduga  tidak bersalah dan 

aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri, teori ini dikenal 

dalam Pasal 66 KUHAP. Selanjutnya beban pembuktian juga ada 

pada terdakwa, dengan berperan secara aktif sebagai pelaku 
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tindak pidana, dengan menyiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan beban pembuktian.  

 

B.  Sejarah Alat Bukti Petunjuk sebagai Alat Bukti dalam 

KUHAP   

Mengkaji alat bukti petunjuk dalam KUHAP, tentu 

melalui  kajian  secara historis  tentang pembentukan 

KUHAP di Indonesia. Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia 

Belanda membentuk suatu komisi yang terdiri dari Mr.Vonk 

Prokureur Jenderal yang kemudian digantikan oleh Mr. Spit 

pada tahun 1932. anggota komisi itu terdiri dari: de Vos 

(bekas Gubenur Serang), Mr Joakin (bekas anggota 

Hoogerechtschop) dan Mr. Zeheldorf (Pegawai Tinggi 

Departemen Dalam Negeri).
151

  

Komisi tersebut di atas ditugaskan untuk 

mempelajari kemungkinan-kemungkinan untuk memisahkan 

lembaga penuntut umum (untuk golongan penduduk 

Indonesia) yang terlepas dari tangan Residen.
152

 Sebagai 

hasil kerja dari komisi ini adalah berupa suatu rancangan 

untuk melakukan perubahan secara mendalam terhadap 

Inlands Reglement. Perubahan yang sangat mendasar dalam 

rencana tersebut ialah tata cara pemeriksaan dan asas-asas 

penuntutan. 

                                                             
151

 Harun M Husein, Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, fungsi dan 

Permasalahannya, Jakarta: Renika Cipta, 1994, hal. 4-5 
152

 Ibid 



Dr. Kadi Sukarna, SH., M.Hum. 141 

Rancangan perubahan Inlands Reglement tersebut di 

atas pada tahun 1936 diajukan kepada pemerintah dan 

mendapat persetujuan dari Volksraad pada tahun 1941 

dengan staatsblad  tahun 1941 Nomor 44 di sahkan menjadi 

“Het Herziene Inlandsch” (HIR) atau sering juga disebut 

Reglement Indonesia yang diperbaharui.  

Upaya  Pemerintah Hindia Belanda untuk 

menciptakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dalam 

Reglement op de Rechtelijke Organisatie Regement op de 

Stravvordering dan Inlands Reglement itu Susilo Yuwono, 

menyatakan sebagai berikut: latarbelakang Pemerintah 

Hindia Belanda membuat ketentuan-ketentuan itu ialah  

untuk menyusun kekuasaan Peradilan tanpa menambah 

anggaran biaya bagi pemerintah dan tidak merugikan 

sedikitpun kepentingan pemerintah untuk mensukseskan 

pelaksaan tanam paksa (Cultuur Stelsel). Ketentuan ini 

dibuat untuk memperkuat kekuasaan politik dari pemerintah 

penjajah, hal ini dapat dilihat antara lain dari kenyataan 

sebagai berikut: 

a) susunan kekuasaan dari badan-badan peradilan secara 

mutlak berada di tangan pemerintah sendiri. Fungsi ketua 

pengadilan, pimpinan badan penuntut umum (Kejaksaan) 

dan Kepala Kepolisian berada ditangan satu pejabat 

pemerintah, yaitu, Residen atau Asisten Residen. 
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Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan berdiri sendiri 

sama sekali tidak dikenal. 

b) adanya perbedaan perlakuan terhadap golongan Eropah 

dan golongan pribumi di dalam hukum dan pemerintahan. 

Bagi golongan Eropa diberlakukan ketentuan dalam 

Regement op de Stravvordering. Di dalam ketentuan ini 

terdapat jaminan hak asasi manusia secara layak serta 

dikenal pengaturan lembaga penuntut umum yang berdiri 

sendiri (Opsir Justisi dan Prokureur Jenderal). Bagi 

golongan pribumi diberlakukan ketentuan Inlands 

Reglement. Di sini hak asasi manusia tidak memperoleh 

perhatian yang memadahi. Seluruh kekuasaan peradilan 

bagi golongan ini berada di bawah Residen /Asisten 

Residen sebagai wakil pemerintah pusat.
153

 

  Selanjutnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

melalui sabda Raja Nomor 1 tanggal 6 Mei Tahun 1946, 

memerintahkan untuk menetapkan dan memperlakukan suatu 

peraturan tata usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan 

penuntutan perkara kriminil yang dilakukan oleh golongan 

bumi putera dan yang dipersamakan. 

Mr. H.L. Wichers yang berasal dari Negara  Belanda 

berhasil menyusun rencana peraturan dimaksud dan 

menyampaikan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rochussen 

pada tanggal 6 Agustus Tahun 1847. Setelah beberapa kali 
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melalui perdebatan dan perubahan akhirnya Gubernur 

Jenderal menerima rancangan dan diumumkan melalui Stb. 

Nomor 16 tanggal 5 April  Tahun 1848 dan kemudian 

disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 

September Tahun 1849 Nomor 93 diumumkan dalam Stb. 

1849 Nomor 63 yang dikenal dengan “Inlandsch Reglement 

(IR). 

Inlandsch Reglement (IR) ini juga beberapa kali 

mengalami perubahan antara lain pada tahun 1926 dan 1941, 

melalui Stb. 1941 Nomor  44 ditetapkan antara lain 

Reglemen Bumiputera setelah diadakan perubahan dalam 

ordonansi ini akan berlaku di dalam darah hukum Laundraad 

yang kemudian disebut “Herziene Inlandsch Reglement” 

(HIR). Perlu dicatat bahwa pada mulanya HIR pada dasarnya 

hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan warga negara 

Indonesia keturunan asing serta bangsa Indonesia asli yang 

tunduk pada hukum sipil barat, yaitu golongan yang 

merupakan justiciabelen dari Raad van Justitie. 

Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan Undang-

Undang  Darurat Tahun 1951 Nomor 1 (Lembaran Negara 

1951 Nomor 9) yang melakukan perubahan total mengenai 

susunan Kehakiman. Pengadilan negeri dibentuk 

menggantikan Laundraad dan sekaligus Raad van Justifies, 

dan HIR merupakan pedoman beracara di pengadilan negeri 

baik dalam perkara perdata maupun pidana sipil. Pada 
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kenyataannya meskipun HIR telah diberlakukan untuk semua 

pengadilan negeri namun terhadap Pengadilan Negeri di luar 

Jawa dan Madura, masih berlaku ketentuan 

“Rechtsregleinent Buitengewesten” (Reglement untuk daerah 

seberang). 

Penggantian HIR menjadi Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena HIR belum 

memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai 

bangsa merdeka, maka setelah melalui perdebatan panjang 

akhirnya lahirlah undang-undang hukum acara pidana yang 

baru pada tanggal 31 Desember 1981 yang dikenal dengan 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (LNRI No. 76 TLN 

Nomor 3209) selanjutnya disebut dengan “Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggantikan 

HIR. 

Perkembangan Hukum Acara dari HIR ke KUHAP 

pada dasarnya merupakan perubahan dari sistem inkuisitorial 

(HIR) ke sistem akusatorial (KUHAP) dimana dalam sistem 

inkuisitorial tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan 

(mengabaikan HAM) sedangkan dalam sistem akuisatorial: 

tersangka diperlakukan sebagai subjek pemeriksaan 

(menghormati HAM) 

Perbedaan HIR dan KUHAP dapat kita lihat pada 

tahap pemeriksaan yakni  dalam HIR, pengakuan adalah 

bukti, hal tersebut menimbulkan pemaksaan dan penyiksaan 
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agar tersangka mengaku karena dengan adanya bukti 

(pengakuan tersebut) maka berita acara pemeriksaan  dapat 

disusun dan dalam KUHAP, keterangan tersangka adalah 

bukti, jadi cukup dengan keterangan (tidak perlu pengakuan) 

berita acara pemeriksaan dapat disusun.  

Masuknya alat bukti Petunjuk dalam KUHAP 

tentu mempunyai beberapa alasan dan pemikiran–pemikiran 

politik pada masa itu sebelum di sahkan sebagai Undang-

Undang. Pembentukan undang-undang yang berasal dari 

hasil kompromi politik dalam pendirian fraksi-fraksi pada 

waktu KUHAP dibicarakan serta keterbatasan keahlian dan 

pengetahuan para perumus KUHAP.
154

 Rumusan pasal-pasal 

dan sistematika KUHAP tidak akan terlepas dari segala 

kemungkinan, antara lain masalah rumusan  pasal kompromi 

baik yang memuaskan semua fraksi (Kekaryaan dan Parpol) 

maupun asas politik untuk diisi norma hukum.
155

 Oemar 

Seno Adji, pernah menyatakan, perumusan yang luas, samar-

samar, dan abstrak sesuatau undang-undang pada hakikatnya 

mengalihkan tugas pengisian norma kepada penerapan 

hukum “ open systeem van het recht”.  

Setelah lahirnya orde baru dan Seno Adji menjabat 

Menteri Kehakiman, telah di rintis jalan menuju kepada 
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terciptanya undang-undang baru terutama tentang hukum 

acara pidana. Pada waktu itu dibentuk panitia  di Departemen 

Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana Undang-

Undang  Hukum Acara Pidana.
156

 Rencana penyusunan 

rancangan undang-undang hukum acara pidana terus begulir 

dan mendekati penyempurnaan sewaktu Mochtar 

Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi 

Menteri Kehakiman pada tahun 1974, penyempurnaan 

rancangan tersebut diteruskan dan dilimpahkan ke sekretariat  

Negara dan kemudian dibahas oleh empat instansi yaitu, 

Mahkamah  Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk di 

dalamnya Polri dan Departemen Kehakiman. Setelah 

Moedjono menjadi Menteri Kehakiman tahun 1979 dan 

Jaksa Agung Ali Said, Kapolri Awaluddin, lebih 

diintensifkan untuk membahas dan menyempurnakan 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. 

Pertemuan ini sering disebut orang sebagi pencapaian 

konsesus antara pejabat-pejabat tersebut. 

Berbagai upaya penyempurnaan rancangan 

Undang-Undang tersebut di atas, telah didengar pula 

beberapa pendapat ahli-ahli hukum yang tergabung dalam 

organisasi profesi di bidang hukum seperti Persatuan Sarjana 

Hukum Indonesia (PERSAHI), Ikatan Advokat Indonesia 
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(Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Persatuan 

Jaksa (PERSAJA). Akhirnya, Rancangan Undang-undang 

Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan Amanat Presiden 

pada tanggal 12 September 1979 Nomor  R. 08/P.U/IX/1979.  

Setelah melalui Sidang Paripurna DPR tentang 

Rancangan Hukum Acara Pidana pada tanggal, 9 Oktober 

1979 dan diteruskan sidang gabungan Komisi II dan Komisi 

I DPR dengan hasil membentuk team sikronisasi. Team 

inilah yang bekerja selama 16 bulan yang melalui berapat 

dengan wakil pemerintah pada tanggal 25 Mei 1980 sampai 

membuahkan hasil berupa rancangan yang disetujui oleh 

sidang gabungan Komisi III dan I DPR-RI  pada tanggal, 9 

September 1981. 

Hasil final yang paling nampak ialah perubahan 

hilangnya wewenang penyelidikan Kejaksaan yang semula 

ada dalam HIR, kemudian dipersempit menjadi “penyidik 

lanjutan”. Penyidikan lanjutan inipun hilang dari tangan 

kejaksaan, dan dengan demikian mungkin satu-satunya 

negeri di dunia ini di mana Jaksa  atau penuntut umum yang 

tidak berwenang menyidik walau dalam bentuk insidental. 

Terakhir yang menjadi permasalahan dalam pembicaraan tim 

singkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan 

yang kemudian dikenal dengan Pasal 284 KUHAP. 

Perumusan yang terdapat dalam Pasal 284 tersebut rupanya 
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merupakan hasil kompromi yang dengan demikian, sulit 

untuk dipahami jika dibaca teksnya secara harfiah.  

Pasal 284 Ayat (2) merumuskan bahwa,”dalam 

kurun waktu dua tahun setelah undang-undang ini 

diundangkan, maka terhadap semua perkara-perkara 

diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan 

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus 

acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang 

tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak 

berlaku lagi”. Peninjauan kembali terhadap hukum acara 

pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi kenyataannya 

sampai sekarang berlakunya KUHAP, tidak ada tanda-tanda 

mencabut atau meninjau kembali acara khusus  tersebut, 

bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983, telah ditegaskan 

oleh pemerintah bahwa penyidikan delik-delik dalam 

perundang-undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh: 

1) Polisi, 2) Jaksa, dan 3) Pejabat Penyidik yang berwenang 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

disahkan oleh sidang paripurna pada tanggal 23 September 

1981, dan oleh Presiden Suharto  disahkan menjadi Undang-

Undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama: 

KITAB UNDANG-UNDANG  HUKUM ACARA PIDANA 
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(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981, TLN 

Nomor 3209).
157

 

Secara historis  alat bukti petunjuk masuk sebagai 

alat bukti yang sah dalam KUHAP, secara prinsip tidak 

menjadi pembahasan yang mendasar dan perubahan yang  

asasi dari HIR. Hal ini terbukti  “petunjuk”  menurut HIR 

bersumber dari terdakwa /saksi-saksi /surat-surat 

/pemeriksaan atau tinjauan Hakim sendiri.
158

 Jadi seolah-olah 

KUHAP tidak mengakui petunjuk yang timbul dari 

pemeriksaan/tinjuan Hakim sendiri, karena dalam pasal 

berikutnya hal itu disebutkan kesimpulan pada  hakekatnya 

sama saja.  

Diperbandingkan dengan Pasal 78 Undang-undang 

Mahkamah Agung Tahun 1950, merumuskan alat bukti 

yaitu: 1) pengetahuan hakim, 2) keterangan terdakwa, 3) 

keterangan saksi, 4) keterangan ahli, dan 5) surat-surat. yang 

kira-kira sama dengan “Landgerecht Reglement” (Pasal 47): 

1) pengetahuan Hakim (atau pemeriksaan sendiri oleh 

hakim), 2) keterangan terdakwa, 3) keterangan saksi, 4) 

keterangan ahli, dan 5) surat-surat. Undang-Undang 

Mahkamah Agung maupun Landgerecht Reglement tidak 

menyebut alat bukti petunjuk sebagai alat bukti. Namun 
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bahwa “petunjuk” menurut  KUHAP  menempati kedudukan 

“pengetahuan/ pemeriksaan /tinjauan/ pengelihatan hakim 

sendiri,” menurut Undang-Undang Mahkamah 

Agung/Landgererch Reglement. Kajian mengenai “petunjuk” 

dalam KUHAP hanyalah yang bersumber dari keterangan 

saksi, surat, terdakwa (yang diperiksa oleh hakim 

(pemeriksaan) sendiri oleh hakim menurut MA/Lgr). 

 

C.  Keterkaitan Alat Bukti  Petunjuk dengan Barang Bukti. 

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya 

adalah usaha untuk membuktikan. Membuktikan diartikan 

sebagai kata memperlihatkan bukti atau meyakinkan bukti, 

sedangkan kata “pembuktian” diartikan sebagai proses 

perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukan benar atau 

salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Meskipun 

dalam kehidupan  bermasyarakat tidak lekang dihadapkan 

pada istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya 

A mendakwa B (tidak dalam arti yuridis) mengambil uang, 

tentu saja B akan menjawab mana buktinya dan bahkan siapa 

saksinya?
159

apalagi dalam proses pidana, alat bukti 

merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan 

adanya suatu kebenaran materiil. Di muka sidang Pengadilan, 

hakim akan berusaha untuk memeriksa kebenaran atas 
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dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah 

dalam pemeriksaan di sidang itu terdakwa cukup bukti atau 

tidak, sesuai dengan perbuatan yang didakwakannya oleh 

Jaksa Penuntut Umum. 

Sementara itu membuktikan dalam arti yuridis, tidak 

lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim 

yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 

Membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu 

membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti 

konvensional dan membuktikan dalam hukum acara 

mempunyai arti yuridis. Pengertian yuridis tentang alat bukti 

dan bukti sebagaimana yaitu: “  bukti adalah sesuatu yang 

menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat 

bukti, alat pembuktian, Bewijis middle (Bld) adalah alat-alat 

yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil 

suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti 

tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.
160

 

Istilah bukti ialah sesuatu upaya untuk menyakinkan 

kebenaran dalil, pendirian atau dakwaan sedangkan alat bukti 

ialah upaya  pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan 

untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara 

pidana dakwaan di sidang pengadilan, misal keterangan 
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terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dan 

dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah” 

melalui sesuatu perkara pengertian yaitu membuktikan dalam 

arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan 

membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. 

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan 

atau peraturan perundang-undangan  mengenai setiap 

kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap 

orang yang di duga melakukan perbuatan pidana dan 

pengesahan setiap saran bukti menurut ketentuan hukum yang 

berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 

undang-undang yakni membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan 

suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 

dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh hakim 

dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam 

persidangan dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan 

terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.  

Membuktikan adalah memberikan kepastian yang 

layak menurut akal (redelijk) tentang: apakah hal yang 

tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan, apa sebabnya 
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demikian.
161

 Senada ”membuktikan” mengandung maksud 

dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa 

sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa 

tersebut. 

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana 

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan 

hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.
162

 

Sebenarnya perbedaan ini karena hukum pidana adalah 

hukum public, yang mengatur kepentingan-kepentingan 

umum dan dikendalikan oleh alat Negara. Sebaliknya hukum 

perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-

kepentingan perseorangan (hak-hak Perdata) dan diserahkan 

kepada masing-masing yang berkepentingan, apakah akan 

mempertahankan atau melepaskan hak-hak tersebut.  

Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata 

dan korupsi di Indonesia, mengatakan alat bukti adalah segala 

sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, di 

mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan  keyakinan 

hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang 

telah dilakukan oleh terdakwa. 
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Di samping itu hukum pembuktian adalah 

keseluruhan aturan atau hukum atau peraturan perundang-

undangan mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu 

kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang 

relevan dengan persangkaan terhadap orang yang di duga 

melakukan perbuatan dan pengesahan setiap sarana bukti 

menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk kepentingan 

peradilan dalam perkara pidana. Kegiatan pembuktian di 

harapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena 

kebenaran mutlak sukar ditemukan. Kebenaran dalam perkara 

pidana merupakan kebenaran  yang di susun dan di dapatkan 

dari jejakan, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau berdan 

dan atau benda yang berdasarkan Ilmu pengetahuan, berkaitan 

dengan masa  lalu yang diduga menjadi tindak pidana”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di 

katagorikan bahwa pengertian pembuktian  juga dapat dilihat 

dari perspektif hukum  acara pidana, yakni ketentuan dari 

keterikatan pihak-pihak pada tata cara dan penilaian alat bukti 

yang ditentukan oleh undang-undang untuk membatasi sidang 

pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan 

kebenaran, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa 

maupun Penasehat Hukum. Tidak dibenarkan  bila terdakwa 

melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat 

bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-
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undang,
163

 tidak diperkenankan juga untuk mempertahankan 

sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan undang-

undang.  

Upaya mencari kebenaran materiil, hakim harus hati-

hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian 

setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim 

tidak hanya harus memperhatikan kepentingan masyarakat 

dan terdakwa tetapi juga korban. Melalui hukum acara 

pidana, hakim berkewajiban menetapkan: 

a) perbuatan-perbuatan mana yang dapat di anggap terbukti 

menurut pemeriksaan pengadilan; 

b) terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya; 

c) tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan 

perbuatan itu; 

d) hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
 164

 

Pembuktian dalam hukum acara pidana dilakukan 

dalam rangka mencari kebenaran materiil, untuk itu terdapat 

empat tahap yang harus di lewati melalui: 

a) penyidikan; 

b) penuntutan; 
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c) pemeriksaan di Pengadilan; 

d) pelaksanaan, pengamatan, pengawasan.
165

 

Melalui pembuktian yang ditentukan bukan hanya 

nasib terdakwa tapi juga korban dan perasaan keadilan 

masyarakat yang dipertaruhkan, pembuktian yang cermat, 

teliti, bijak dan berhati nurani, diharapankan keadilan 

terwujud.  

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, 

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian gunan 

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
166

 maka  perlu 

diberi batasan apakah yang dimaksud dengan alat bukti. 

Pengertian dari bukti, tanda bukti dan membuktikan, adalah 

sebagai berikut: 

1) bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang 

cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal 

(peristiwa dan sebagainya); 

2) tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda 

sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya); 

3) membuktikan mempunyai pengertian-pengertian: 

a) memberi (memperlihatkan) bukti; 
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b)  melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan 

(cita-cita dan sebagainya); 

c) menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); 

d)  menyakinkan, menyaksikan; 

4) pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) 

membuktikan.
167

 

Kegunaan tentang alat-alat bukti ialah sebagai alat-alat 

untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang benar telah 

terjadinya peristiwa-peristiwa, atau kejadian-kejadian atau adanya 

keadaan-keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang 

bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas,alat bukti adalah suatu 

hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang 

yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntunan 

atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau 

gugatan.  

Prinsip yang harus di perhatikan dalam pembuktian di 

sebutkan, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka 

batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang adalah 

dua alat bukti yang sah. Terkait dengan prinsip batas minimum 

alat bukti ini, merupakan prinsip  asas hukum yang harus 

dipedomi dalam menilai cukup atau tidaknya suatu alat bukti, 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui mekanisme 

keharusan seperti penjumlahan dari sekurangnya satu saksi 
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ditambah dengan satu saksi ahli atau surat atau petunjuk, dengan 

ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut”saling 

bersesuaian dan menguatkan”, tidak saling bertentangan dan atau, 

dua alat bukti itu berupa dua orang saksi yang saling bersesuaian 

dan menguatkan, maupun penggabungan keterangan satu saksi 

dengan keterangan terdakwa, asal terdapat persesuaian.  

Pasal 183 KUHAP, merumuskan ”hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”, asumsinya dalam 

pasal tersebut ialah tidak membenarkan membuktikan tindak 

pidana dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri. Prinsip umum 

dalam pasal ini juga ditegaskan oleh pasal lain dalam KUHAP, 

antara lain dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa 

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini dikenal 

dengan istilah “satu saksi bukan saksi” atau istilah latinnya 

dikenal “unus testis nullus testis” dan Pasal 189 Ayat (4) 

KUHAP, keterangan atau pengakuan terdakwa (confession by on 

accused) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. 

Asas unus testis nullus testis inilah yang kemudian menjadi 

masalah ketika digunakan dalam pembuktian tindak pidana, 

seperti: perkosaan, pembunuhan dan penipuan serta penggelapan 

dan lain-lain.  
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Setiap putusan hakim harus sadar dan cermat dalam 

menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 

ditemukan selama persidangan. Didalam meletakkan kebenaran 

yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, hakim 

harus dapat menguji kebenaran tersebut dengan alat bukti yang 

ditemukan dalam Pasal 184 KUHAP. Pembuktian dalam arti luas  

adalah keseluruhan hukum yang mengatur proses pembuktian 

suatu kasus pidana berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-

undang dan barang bukti yang ditemukan. Kemudian hukum 

pembuktian dalam arti sempit adalah keseluruhan ketentuan 

hukum yang mengatur proses pembuktian suaru kasus pidana 

didepan pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undang-

undang dan barang bukti yang ada.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum 

pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya 

hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, 

meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat 

pembuktian. Seringkali hakim membebaskan seorang terdakwa  

berdasarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan.   

Pengertian  alat bukti petunjuk sebagaimana telah 

diuraikan di atas, hubungan alat bukti petunjuk dengan alat bukti 

yang lain sangat erat sekali seperti alat bukti surat, alat bukti 

keterangan terdakwa yang merupakan suatu pengakuan atas 
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perbuatan yang dilakukan dan keterangan saksi. Hubungan ini 

nampak karena alat bukti petunjuk pada hakekatnya alat bukti 

petunjuk bukan alat bukti yang sebenarnya, karena petunjuk ini 

hanya diperoleh dari keterangan, saksi, surat dan keterangan 

terdakwa.
168

Kata “diperoleh” berarti “diambil dari cara 

menyimpulkan” atas keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa (de waarneming van de rechter). 

Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa itu 

sendiri, secara expressis verbis telah disebut sebagai alat bukti 

yang sah oleh Pasal 184 KUHAP,
169

 tetapi karena ketiga alat 

bukti tersebut masih merupakan fakta yang terdiri sendiri, belum 

diberikan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka 

untuk mengaitkan ketigannya tadi diperlukan penalaran hukum 

(legal thinking). Jadi dalam hal ini sebenarnya jalan bagi hakim 

untuk melakukan penalaran hukum untuk mendapatkan 

keyakinan dalam memutus suatu perkara pidana. 

Adanya keterkaitan hukum tentang pembuktian dalam 

membuktian kesalahan terdakwa, kita harus memperhatikan 

aturan-aturan atau dasar hukum dari: Pertama keterangan saksi 

yaitu yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, merumuskan: 

1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 

nyatakan disidang pengadilan; 
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2) keteranagan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya; 

3) ketentuan sebagaimana yang dikmasud dalam ayat (2) tidak 

berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 

lainnya; 

4) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 

suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu 

alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 

hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, 

sehingga dapat membenarkan adanya sutau kejadian atau 

keadaan tertentu; 

5)  baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 

pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi; 

6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 

harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 

a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 

memberi keterangan yang tertentu; 

d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 

pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 

keterangan itu dipercaya. 

(7) keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun 

sesuaian dengan satu dengan yang lain tidak merupakan 
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alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan 

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Kedua, tentang 

surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang 

merumuskan: surat sebagaimana yang dimaksud pada 

Pasal 184 Ayat (1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan 

atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 

a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 

dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang 

kejadian atau keadaan yang disertai dengan alasan yang 

jelas dan tegas tentang keterangan itu; 

b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undanagan atau surat yang dibuat oleh 

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana 

yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan; 

1) surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat 

pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu 

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi 

dari padanya; 

2) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang 

lain. 
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Ketiga, tentang keterangan terdakwa yang diatur dalam 

Pasal 189 KUHAP, yang merumuskan: 

(1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 

disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri ia alami sendiri; 

(2) keterangan yang diberikan diluar dibidang dapat digunakan 

untuk membentuk menemukan bukti di sidang, asalkan 

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; 

(3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri; 

(4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 

lainnya. 

 

Sehubungan dengan Pasal 185 KUHAP bahwa di dalam 

Pasal 1 Angka 27  KUHAP, yang dikmasud dengan keterangan 

saksi adalah,  ”salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Di dalam keterangan 

saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain 

atau testimonium de auditu, hal ini merupakan keterangan yang 

tidak boleh tidak diboleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya 
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keadaan itu. Larangan ini baik, bahkan sudah semestinya, akan 

tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang 

menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari 

orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat 

disampingkan begitu saja mungkin sekali hal pendengaran suatu 

peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan 

suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
170

 

Di samping itu yang perlu diperhatikan pula yaitu dalam 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP juga menganut asas “Unus testis 

nullus testis” yaitu satu saksi bukan saksi, namun ketentuan ini 

tidak berlaku apabila diserati dengan suatu alat bukti yang sah 

lainnya, pada ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP tersebut 

diatas dan untuk menjamin keterangan saksi sebagai keterangan 

saksi yang benar yang diberikan secara bebas dan jujur dan 

obyektif, maka saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi 

harus disumpah terlebih dahulu, seperti halnya yang diatur dalam 

KUHAP, pengaturan ini terdapat di dalam Pasal 160 Ayat (3) 

yang merumuskan sebagai berikut: sebelum memberi keterangan, 

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama 

masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya dan tidak lain dari pada pada yang sebenarnya. 

Mengenai alat bukti keterangan ahli maka berdasarkan 

Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yang dimaksud keterangan yang 

diberikan seseorang yang dimiliki keahlian khusus tentang apa 
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yang diperlukan untuk membuat tentang sesuatu perkara pidana 

guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli adalah 

merupakan alat bukti yang kedua dari alat-alat bukti yang sah 

yaitu berdasarkan Pasal 186 KUHAP, rumusannya sebagai 

berikut. “keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli 

dinyatakan di sidang pengadilan”. Seperti diketahui bahwa alat 

bukti keterangan terdakwa sebagimana yang diperlukan dalam 

KUHAP, mempunyai arti yang lebih luas dari istilah pengakuan, 

dimana pada keterangan terdakwa terkandung maksud bahwa 

setiap keterangan terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti.  

Terhadap keterangan terdakwa yang merupakan 

pengakuan salah, sebagaimana dakwaan Penutut Umum, yang 

tidak didukung oleh alat bukti yang lain dapat dinyatakan 

bersalah. Oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

haruslah paling tidak terdapat adanya dua alat bukti yang sah dan 

ditambah keyakinaan Hakim, hal ini sebagaimana ketentuan yang 

tercantum Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian dapat 

digambarkan bahwa hubungan atau kaitan antara alat bukti yang 

satu dengan yang lain, sangat erat sekali dalam membuktikan 

sesuatu perkara. 

Di dalam praktik ada kalanya bahwa terdakwa dalam 

memberikan keterangannya dimuka penyidik mengaku 

melakukan pidana yang disangkakan namun ternyata di dalam 

memberikan keterangan di muka sidang tidak mengakui dengan 
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dalih atau alasan bahwa pada waktu memberikan keterangan, ia 

dipaksa, ditekan, atau dipukuli. Apabila terdapat yang demikian 

ini, hakim wajib menghadirkan penyidik di muka sidang untuk 

digelar keterangan, apa benar terdakwa pada waktu diperiksa di 

muka Penyidik dipaksa, ditekan atau sampai dipukuli. Namun 

pada umumnya Penyidik jawabnya tidak membenarkan, dalam 

hal ini tidak terbuktilah alasan terdakwa keterangan terdakwa 

yang menyatakan dipaksa tadi. 

Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai petunjuk untuk 

menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung 

dengan alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya, karena keterangan dari terdakwa tersebut 

merupakan keterangan yang diberikan di luar sidang. 

Istilah barang bukti  terdapat di dalam Pasal  21 Ayat 

(1), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. 

Sebenarnya istilah barang bukti ini tidak pernah dijelaskan dalam 

Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Pengertian barang 

bukti  adalah benda-benda yang dipergunakan  untuk memperoleh 

hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalah 

terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Dari cara 

mendapatkan barang bukti dapatlah dipahami bahwa pengertian 

barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam 

penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat 

untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk 
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kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan. 

Pemeriksaan  barang  bukti, menurut ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 181 KUHAP adalah sebagai berikut: 

1) barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan 

ditanyakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau 

benda-benda tersebut; 

2) jika perlu benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi 

oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah 

saksi juga mengenal barang-barang dan atau benda-benda 

yang dijadikan barang bukti tersebut; 

3) apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang 

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara 

kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan 

dalam hal ini. 

Keterkaitan Pasal 45 KUHAP, terhadap barang yang 

lekas rusak atau membahayakan atau penyimpanannya menjadi 

tinggi biayanya, maka barang bukti yang ditunjukan adalah uang 

hasil pelanggaran dan sebagian kecil benda-benda tersebut. 

Apabila barang bukti dalam bungkusan, maka membukanya harus 

di muka saksi korban dan terdakwa sehingga tidak menimbulkan 

masalah. Pada waktu dibuka tersebut harus dihitung dan 

dicocokan jenis-jenisnya. Kegunaan barang bukti dalam 

persidangan diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan 

barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal 
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secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi 

hakim untuk menyandarkan keyakinannya.  

KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, adanya 

macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang 

dan adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa 

bersalah telah melakukan tindak pidana. Namun demikian 

meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang serta melebihi minimum pembuktian, hakim tidak harus 

yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin 

berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada 

sudak memenuhi syarat pembuktian. Seringkali Hakim 

membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang 

ada dalam persidangan.
171
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BAB V 

ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERSPEKTIF  

TEORI KEADILAN 

 

A.  Alat Bukti Petunjuk  yang Diperlukan dalam Proses Peradilan 

Pidana 

1. Pengertian 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 

keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang 

satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu 

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan terdakwalah pelakunya. 

Membahas alat bukti petunjuk dalam KUHAP  

dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan yang 

pernah diatur di dalam HIR,
172

 terutama mengenai pasal-

pasal pembuktian. Petunjuk-petunjuk menurut  HIR, 

dengan  petunjuk menurut KUHAP, sepintas ada 

perbedaan meskipun apabila ditelaah sama saja 

maksudnya, yakni: KUHAP menyebut”, keterangan 

saksi”, “surat”, petunjuk. Sedang HIR, menyebut”, 

keterangan saksi-saksi, surat-surat”, petunjuk-petunjuk. 

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP ini, 
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merupakan gabungan Pasal 310, 311, dan 312 HIR 

dahulu, dengan sedikit perubahan.
173

  

Pasal 310 HIR merumuskan, yang dimaksud 

dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, 

kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaianya 

baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang 

dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan 

nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa 

yang melakukannya. Pasal 311 HIR merumuskan:  

“adanya petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh: 

1) Saksi-saksi, 2) Surat-surat, 3) Pemeriksaaan sendiri 

atau penyaksian oleh hakim, dan 4) pengakuan sendiri 

oleh tertuduh, meskipun dilakukan tidak dimuka hakim”. 

Pasal 312 HIR merumuskan: “hal menilai 

kekuatan bukti dari petunjuk-petunjuk tersebut dalam 

tiap-tiap keadaan khusus diserahkan pada kebijaksanaan 

hakim, ia hendaknya insyaf benar akan memeriksa hal itu 

dengan secermat-cermatnya”. Selanjutnya ketentuan 

dalam KUHAP yang mengatur petunjuk sebagai alat bukti 

terdapat Pasal 188 merumuskan. 

Ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 

keadaan, yang karena persesuainnya, baik 

antara yang satu dengan yang lain, maupun 
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dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. 

Ayat (2)  Petunjuk sebagaimana dikmaksud dalam 

Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 

a) keterangan saksi 

b) surat 

c) keterangan terdakwa 

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari 

suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif 

lagi bijaksana, setelah ia mengadakan 

pemeriksaan dengan penuh kecermatan 

dan keseksamaan berdasarkan hati 

nuraninya. 

Kata “petunjuk”  dalam Pasal 310 HIR atau 

menandakan  di dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, 

mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak 

diperoleh kepastian mutlak. Kata “persesuaian” baik 

dalam 310 HIR mapun Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, 

merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat 

bukti, karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka 

hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan 

terdakwa. Bandingkan dengan rumusan pasal-pasal 

dalam HIR dan KUHAP, Pasal 310 merumuskan, 
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“perkataan isyarat diartikan perbuatan yang terbukti, 

kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan 

persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan 

dengan kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan 

dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan 

siapa yang melakukannya”. 

 

      2. Syarat dan Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk 

  Syarat –syarat alat bukti petunjuk adalah: a) 

mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan 

yang terjadi, b) keadaan-keadaan perbuatan itu 

berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang 

terjadi, dan c) berdasarkan pengamatan hakim baik dari 

keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan. 

Cara memperoleh alat bukti petunjuk, sesuai 

Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan 

hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa 

petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

surat, keterangan terdakwa. Sumber ini yang secara 

limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat 

bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang 

disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti 

petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian 
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perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan 

diwujudkan.
174

 

Pasal 311 merumuskan adanya isyarat itu hanya 

dapat dibuktikan: a) oleh saksi-saksi, b) oleh surat-surat, 

c) oleh pemeriksaan sendiri dari hakim, dan d) oleh 

pengakuan pesakitan sendiri biarpun di luar pengadilan. 

Pasal 312 merumuskan: hal menimbang kekuatan bukti, 

yang isyaratnya ada tiap-tiap hal istimewa, diserahkan 

kepada kebijaksanaan Hakim, ia harus insyaf dengan 

sungguh-sungguh dan harus diserati perhatian yang 

secermat-cermatnya dan seteliti-telitinya di dalam 

pemeriksaan itu.
175

Keberadaan petunjuk dapat diperoleh 

dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

Keterangan  seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk 

oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti 

lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan 

terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan 

petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa. 

Menurut  HIR selain tiga hal tersebut di atas 

masih ada lagi yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alat 

bukti yaitu hasil pengamatan hakim, baik terhadap 

terdakwa/saksi dan barang bukti di muka sidang. 
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Petunjuk-petunjuk ini sesungguhnya bukanlah alat bukti 

tersendiri tapi suatu kesimpulan belaka yang diambil 

dengan mempergunakan alat-alat bukti yang tersebut 

dalam Pasal 311 HIR yang menentukan bahwa petunjuk-

petunjuk hanya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi, 

surat-surat bukti, penyelidikan atau penglihatan hakim 

sendiri atau pengakuan terdakwa meskipun di luar 

sidang.
176

 

Secara limitatif petunjuk-petunjuk tak dapat 

dibuktikan dengan petunjuk misalnya apa yang dianggap 

sebagai petunjuk sama sekali terserah kepada kebijakan 

Hakim. Mengenai kekuatan pembuktiannya berdiri sendiri 

buktinya masing-masing  petunjuk. Hanya satu kali HIR 

mengadakan batasan yaitu bahwa pengingkaran terdakwa 

terhadap sesuatu hal yang dibuktikan dengan jalan lain tak 

dapat dipakai sebagai petunjuk. Selanjutnya dianggap 

sebagai petunjuk hal bahwa dalam tangan terdakwa ada 

beberapa benda yang berasal dari satu pencurian, hal 

bahwa pembeliannya barang-barang adalah sangat rendah 

harganya, hal bahwa barang-barang dipindahkan 

/diangkut waktu malam, dan hal bahwa pada waktu 

ditanya tentang asal usul barang-barang dibuang serta 

melarikan diri. 
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Menurut hukum  pembuktian, alat bukti 

petunjuk dapat digunakan apabila alat-alat bukti yang 

telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan 

terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat 

menggunakan kebebasannya untuk melakukan penilaian 

terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk 

dalam keadaan tertentu.  

Konkretnya, dengan bertitik tolak Pasal 188 

Ayat (2) KUHAP dan  dari kata “diperoleh” berarti 

“diambil dari cara menyimpulkan” yang hanya dapat di 

tarik atas keterangan surat dan keterangan terdakwa (de 

waarneming va de rechter) serta diperlukan apabila alat 

bukti lain belum mencukupi batas minimum 

pembuktian.
177

 Pada prinsipnya, dalam praktik 

diperlukannya /penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit 

dan tidak semudah seperti apa yang dibayangkan secara 

teoritik
178

, meskipun demikian hal ini bukan berarti bahwa 

alat bukti petnjuk tidak penting eksistensinya. Menurut 

para praktisi dan yurisprodensi alat bukti petnjuk cukup 

penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut 

diabaikan, akan menyebabkan putusan yudex facti 

dibatalkan Mahkamah Agung RI.
179
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Hal ini misalnya tampak pada putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor: 812 K/Pid/1984 tanggal 29 

Juni 1985,
180

 dengan kasus posisi sebagai berikut: 

Terdakwa Drs.Muhir salah didakwa secara subsidaritas 

yaitu: primair melanggar Pasal 423 Jo Pasal 1 (1) C 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, subsider 

melanggar Pasal 419 jo ke-1e, 2e KUHP jo Pasal 1 (1) C  

Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1971 jo Pasal 28 

Undang-Undang Tahun 1971. Kemudian dalam 

persidangan Pengadilan Negeri Palembang terdakwa di 

bebaskan dari segala dakwaan/vrisjpraak. Atas putusan 

tersebut Jaksa mengajukan permohonan kasasi kepada 

Mahkamah Agung RI segaimana Akta permohonan kasasi 

No.6/Srt.Pid/1984 tanggal 18 April 1984 yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang. Terhadap 

permohonan tersebut kemudian Mahkamah Agung RI 

dengan putusan nomor: 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 

1985”membatalkan” putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor: 454/Pts.Pid.Tol/1983/PN.Plg tanggal 

12 April 1984 dan mengadili sendiri perkara tersebut 

karena Pengadilan Negeri telah keliru memperhatikan 
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petunjuk-petunjuk yang terdapat pada keterangan dari 

saksi I dan II.
181

  

Selaras dengan kasus tersebut di atas, dengan 

yurisprodensi: Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut: 

“bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim pertama tidak 

sempurna dipertimbangkan, sehingga menimbulkan 

penafsiran yang keliru mengenai tindak pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa, yaitu hakim ternyata tidak 

mempertimbangkan dalam putusannya tentang bukti 

petunjuk, yang dapat diambil dari keterangan terdakwa 

dalam pemerikasaan pendahuluan oleh penyidik serta dari 

keterangan para saksi.Bahwa terdakwa yang mencabut 

keterangannya di muka penyidik tidak dapat di benarkan 

oleh Mahkamah Agung, sebab menurut hasil pemeriksaan 

di muka persidangan pengadilan negeri, ternyata tidak 

terdapat bukti-bukti bahwa terdakwa diperiksa penyidik 

telah diperlakukan tindak kekerasan atau dipukuli. 

Bahwa pencabutan keterangan atau pengakuan 

terdakwa yang tidak beralasan tersebut adalah merupakan 

bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa. Dan disamping 

itu mengingat adanya keterangan saksi yang melihat 

terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkan di 

pinggir jalan. Keterangan ini juga merupakan bukti 
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petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa. (MA 

Nomor:1043 K/Pid/1985 tanggal 19-8-1987)
182

 

Terkait peraturan perundang-undangan tidak 

jelas dan tidak lengkap harus dikemukakan hukumnya 

dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi 

peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan 

hukumnya tersedialah metode interpretasi atau metode 

penafsiran.
183

Selanjutnya mengingat petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 

maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. 

Makna untuk memberi  petunjuk ini, perlu kiranya dilihat 

tentang teori sebab-akibat yang juga dikenal dalam 

lapangan ilmu hukum.
184

 Terutama  untuk  memperoleh 

suatu persesuaian antara satu perbuatan, kejadian atau 

keadaan harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi 

akar persoalan (penyebab) sehingga menimbulkan suatu 

akibat-akibat hukum. 

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan 

terdakwa. Pengertian diperoleh, artinya alat bukti 
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petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect 

bewijs). Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat 

bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.
185

 Hal ini 

merujuk bahwa pengertian “petunjuk” hanya merupakan 

dasar yang dipergunakan oleh hakim untuk menganggap 

suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan 

lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, 

seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas 

mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, 

melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian 

belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian 

hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai 

terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara 

kenyataan tersebut dengan kenyataan yang 

dipermasalahkan. 

Memperhatikan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP 

yang merumuskan bahwa untuk menilai kekuatan alat 

bukti petunjuk adalah kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di 

muka sidang yang dilakukan dengan arif dan bijaksana. 

Kecermatan dan keseksamaan hakim di sini adalah 

“pengamatan hakim” di muka sidang. Jadi, sebenarnya 

KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan 

hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas 
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dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.Terlepas setuju 

atau tidak petunjuk dianggap sebagai alat bukti, perlu 

diingat bahwa pembuktian dalam perkara pidana sering  

didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang 

sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih 

mengenai tindak pidana berat, akan melakukannya dengan 

terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha 

menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena 

diketahui keadaan-keadaan teretentu tabir tersebut 

kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang 

ingin disembunyikan terungkap.
186

 

Menurut praktik penggunaan alat bukti 

petunjuk yang dirumuskan dalam Pasal 184, kemudian 

diatur lebih lanjut dalam rumusan Pasal 188 Ayat (1) 

KUHAP, ini sulit dipahami secara menyeluruh, 

dikarenakan dari pengertian tersebut pada praktiknya 

banyak hakim dalam putusannya mengandung penilaian 

subyektif yang berlebihan.
187

Yahya Harahap, mengatakan 

bahwa akan lebih mudah untuk dipahami jika rumusan 

tersebut dengan cara menambah beberapa kata 

kedalamnya menjadi: ”petunjuk ialah suatu “isyarat” yang 

dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan 

diaman isyarat itu mempunyai”persesuaian” antara yang 
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satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai 

persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari 

isyarat yang bersesuaian tersebut ”melahirkan” atau 

“mewujudkan”suatu petunjuk yang “membentuk 

kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan 

terdakwalah pelakunya.
188

 

Penafsiran secara berlebihan terhadap pengertian 

yang ditentukan dalam KUHAP, adalah tidak mengikat, 

tetapi hakim tetap memiliki rambu-rambu dengan 

memperhatikan ketentuan yang dirumuskan oleh Pasal 

188 Ayat (3) KUHAP, yang merumuskan “penilaian atas 

kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk karena itu  

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim 

dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan 

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nuraninya. 

Sesuai penjelasan  di atas dapat diartikan 

bahwa alat bukti petunjuk mempunyai pengertian dan 

makna filsosofis serta  penalaran hukum. Hal ini terlihat 

jelas dari kata “menandakan” yang berarti mengandung 

maksud tidak ada kepastian yang mutlak bahwa terdakwa 

benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan 

sebagaimana yang didakwakan. 
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3. Urgensi Alat Bukti Petunjuk 

Semua alat bukti pada prinsipnya sama nilainya 

dan pentingnya, namun pada prakteknya tetap tergantung 

kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.
189

 Apabila 

alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lain belum 

mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, 

maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif 

sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian 

yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP. Mengingat sulitnya 

proses dalam tindak pidana perkosaan dan pembunuhan, 

maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan 

dalam rangka memperjelas dan membuat terang tentang 

suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana 

sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa. 

Petunjuk  acapkali digunakan  hanya untuk 

membenarkan bagian yang tertentu dari alat bukti atau 

bagian dari peristiwa pidana. Tidak ada satu petunjuk  

menetapkan adanya seluruh peristiwa pidana yang telah 

dilakukan. Praktik di dalam proses pengadilan, disamping 

pengakuan terdakwa (keterangan terdakwa), maka 

petunjuk-petunjuk itu merupakan alat-alat bukti terpenting 

yang dapat mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman, 

oleh karena jarang sekali ada seorang saksi yang melihat 
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dengan langsung peristiwa pidana seluruhnya pada ketika 

sedang dilakukannya. Misalnya saja pembongkaran waktu 

malam itu hampir-hampir tidak pernah terjadi, bahwa 

pencurinya pada waktu membongkar, masuk kedalam 

rumah dan mengambil barang-barang dapat dilihat oleh 

seorang saksi atau peristiwa perkosaan yang dilakukan di 

dalam kamar tertutup, kemudian korban berdarah-darah 

keluar kamar. Tak dapat dilihat oleh seorang saksi.
190

 

    4. Sifat Kekuatan Alat Bukti Petunjuk 

   Sifat kekuatan alat bukti petunjuk sama dengan 

alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. 

Bahwa sifat kekuatan pembuktian terhadap alat bukti 

petunjuk mempunyai sifat pembuktian yang bebas, yaitu: 

1) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang di 

wujudkan oleh petunjuk, oleh karena iti hakim bebas 

menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya 

pembuktian. 

2) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 

membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat 

kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh 

karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan 
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pembuktian yang cukup harus didukung dengan 

sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.
191

 

Alat bukti petunjuk yang diperlukan dalam proses 

peradilan pidana di atas, dan sisi penggunaan teori negara 

hukum  serta Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981, 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

tentu memerlukan kajian analisis teori terutama yang 

digunakan dalam landasan teori. Teori negara hukum John 

Locke, mengatakan bahwa: “setiap negara itu pada 

awalnya terbentuk sebagai hasil perjanjian asali yang 

diadakan oleh beberapa orang yang setara. Perjanjian asali 

ini menetapkan bahwa orang-orang yang mengadakan 

perjanjian tersebut sepakat untuk mengangkat beberapa 

orang menjadi atasan mereka dan dengan hak untuk 

membuat hukum positif dan memerintah berdasar hukum 

tersebut. Tujuan dari kesepakatan dan pendelegasian 

kekuasaan ini adalah untuk pemeliharaan milik mereka, 

yakni menciptakan situasi sosial yang aman dan damai 

memungkinkan para warga menikmati milik pribadi 

(kehidupan, kebebasan, dan harta pribadi) mereka secara 

tenang “.
192
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Perjanjian asali tersebut di atas dilatarbelakangi 

pada saat mereka hidup dalam situasi social yang anarkis 

(tanpa pemerintahan) atau dengan kata lain berada 

dalam state of nature. Keadaan ini sebetulnya cukup baik 

tetapi terjadi juga ketidaknyamanan. Selain itu, dalam 

keadaan alamiah, tidak ada hakim yang diakui dan tak 

memihak untuk memutuskan segala pertengkaran dengan 

otoritas menurut hukum yang baku. Dalam keadaan itu, 

setiap orang adalah hakim sekaligus pelaksana hukum 

alam, namun mereka memihak diri mereka sendiri. 

Keadaan alamiah, juga sering tidak ada kekuasaan untuk 

memberikan pegangan bagi putusan yang adil, untuk 

mendukung putusan itu dan memastikan pelaksanaan 

putusan itu. Karenanya, manusia perlu menyerahkan 

kebebasan alamiahnya dan mengikatkan diri pada 

belenggu-belenggu masyarakat sipil.  

Hal ini terletak pada konsensus dengan orang-

orang lain untuk berkumpul dan bersatu menjadi sebuah 

masyarakat dengan tujuan untuk hidup bersama yang 

nyaman, aman dan damai, dengan menikmati hak milik 

mereka dengan aman dan dengan keamanan yang lebih 

besar terhadap semua orang yang tidak termasuk di dalam 

komunitas itu.Kondisi demikian membuat pemerintah/ 

negara mendapat otoritas untuk melakukan apa saja yang 

perlu demi terlidunginya milik pribadi para warga.  Ada 
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dua hak istimewa yang dimiliki pemerintah yakni: hak 

untuk membuat hukum positif dan hak untuk menerapkan 

hukum positif dan menghukum  pelanggaran atasnya.  Hal 

ini dimaksudkan supaya tercipta kebaikan umum (public 

good), yakni situasi sosial yang damai dan aman, yang 

memungkinkan para warganya menikmati kehidupan, 

kebebasan, dan hara pribadinya dengan nyaman.  

Konsep pemisahan kekuasaan John Locke 

dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam 

karyanya L’Espirit des Lois (The Spirit of the Laws (roh 

hukum). Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan 

dalam tiga cabang, yakni: 

a) kekuasaan membuat undang-undang (legislatif);      

b) kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang 

yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di 

bidang politik luar negeri (eksekutif); 

c) kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-

undang (yudikatif).
193

  

Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, 

baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat 

perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. 

Konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih dikenal 

dengan ajaran Trias Politica.
194
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Hakim dalam melaksanakan  tugas  diperlukan 

adanya  suatu kemandirian  dalam menangani suatu 

perkara, ketentuan ini sesuai rumusan Pasal 24 UUD 1945 

yang dalam penjelasannya dirumuskan “kekuasaan hakim 

ialah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah. Terkait  dengan itu maka 

harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang 

kedudukan para hakim.
195

 Sesuai penafsiran Undang-

Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 merumuskan:  

a) kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan; 

b) kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkung peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan 

oleh sebuah mahkamah konstitusi;  

c) badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. 

Hakim sebagai penegak hukum  dan keadilan 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai–nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat     (Pasal 27 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009, tentang 
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Kekuasaan Kehakiman). Hal ini menjadi wajib ketika  

berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum 

tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan 

peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari 

nilai–nilai  hukum yang hidup dikalangan masyarakat, 

untuk itu ia harus terjun ketengah–tengah masyarakat 

untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 

perasaan hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Hal ini supaya hakim dapat memberi 

keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. 

Setiap mempertimbangkan berat ringannya 

pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang  

baik dan yang jahat dari tertuduh (Pasal 27 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009, tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Sifat-sifat yang jahat maupun 

yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam 

mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. 

Keadaan–keadaan pribadi seseorang  perlu diperhitungkan 

untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil–

adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari 

keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun 

tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. 

KUHAP, lahir dibuat oleh  badan legislatif 

dengan  tujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan 
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fungsi peradilan. Di samping itu KUHAP merupakan 

sarana  untuk mengatur  tentang bagaimana cara atau 

proses, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara 

pidana. Dasar hukum alat bukti petunjuk adalah Pasal 184 

Ayat (1) Huruf d dan Pasal 188 KUHAP.  

 

 B. Teori Keadilan John Rawls 

Di sisi penggunaan teori keadilan, penulis  teori 

John Rawls dalam bukunya, “a theory of justice”, 

menjelaskan teori keadilan sosial sebagai “the difference 

principle dan the principle of fair equality of 

opportunity”. Inti the difference principle, adalah bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang 

paling kurang beruntung.  

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip 

perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek 

seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, 

pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of 

fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka 

yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai 

prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka 

inilah yang harus diberi perlindungan khusus. 

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-

prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori 
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utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham 

dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat 

yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-

orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa 

pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. 

Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih 

keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. 

Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi 

kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa 

pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang 

yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.  

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus 

diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling 

menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. 

Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi 

ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi 

golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi 

masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan 

untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi 

golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat 

pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. 

Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan 

peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan 

pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan 
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ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat 

primordial, harus ditolak. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa, 

“program penegakan keadilan yang berdimensi 

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, 

yaitu: “ pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama 

atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan 

yang sama bagi setiap orang,kedua, mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal 

balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka 

yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

beruntung.
196

 

Ada prosedur-prosedur berfikir untuk 

menghasilkan keadilan. Teori Rawls, melihat prinsip 

dasar  hak yang sama dan kesetaraan ekonomi. Mengenai 

hak dasar yang sama, dikatakan harus mengatur dalam 

tataran leksikal, yaitu prinsip yang berbeda bekerja jika 

prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip 

perbedaan akan bekerja jika hak dasar tidak ada yang 

dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan 

ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini 
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ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga 

prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan, ketidaksetaraan 

yang dimaksud secara ekonomi dan tidak merampas hak 

dasar manusia (HAM). 

Rawls membagi rasionalitas menjadi dua bentuk, 

pertama yaitu rasionalitas instrumental dimana akal budi 

yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-

kepentingan pribadi dan kedua yaitu  wajar, dimana ukan 

fungsi dari akal budi praktis dari orang perorang. Perihal 

kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-

orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan 

pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau 

kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu 

prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang 

universal, dengan prosedur yang mengawasi orang 

perorang ini akan menghasilkan konsep keadilan 

masyarakat. 

Tercapainya keadilan mengukur keuntungan atau 

hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang 

perorang tetapi bertolak dari  murni prosedur keadilan. Ide 

dari resiprositas adalah ada pada prinsif yang berbeda 

(different principles) yang mempunyai fungsi untuk 

menerapkan ide resiprositas. Prinsip perbedaan 

merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang 
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yang beruntung harus sama dengan kekinian dan 

ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas).
197

 

Resiprositas bukan merupakan imparsilaitas 

ataupun solusi, dan juga bukan marxisme yang 

menekankan pada sama rasa sama rata, atau pun 

liberalisme yang dilihat sebagai ideology yang melihat 

tidak ada kerjasama tapi interaksi (ada equilibrium). 

Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah gagasan 

tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang 

resiprokal. Manusia dapat menerima keadilan dengan 

menganut sistem kerjasama atau keadilan yang fair. 

Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang 

untuk merevisi. Person moral adalah warga negara yang 

sama dalam dua daya moral. Pertama, membentuk, 

merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan 

yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. Kedua, 

daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada 

kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan 

keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan 

bersama.
198

 

Keadilan dalam suatu masyarakat tentunya tidak 

akan pernah lepas dari berbagai latar belakang dan ukuran 

yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-
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beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan, 

ekonomi dan lain sebagainya. Pendapat bahwa keadilan 

adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi 

sosial (social institutions). Meskipun kebajikan bagi 

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau 

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah 

memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah 

pencari keadilan.
199

 

 Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan 

sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. 

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak 

waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh 

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum 

tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.
200

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

ditetapkan untuk mengatur tatacara mengadili pelanggar 

undang-undang. Alat bukti petunjuk yang diatur dalam 

Pasal 188 Ayat (1), merumuskan bahwa, “petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya”. 
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Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian 

yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim 

bebas menilai dan mempergunakan alat bukti petunjuk 

sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti, 

tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan 

terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum 

pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh 

sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. 

Pasal 183 KUHAP, ”hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukannya”.   

Alat bukti petunjuk di dalam KUHAP, dikaji 

menggunakan teori Rawls yang mengatakan, “situasi 

ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa 

sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang 

paling lemah”. Pemahamannya bahwa alat bukti tersebut  di 

dalam KUHAP, memberikan jaminan kepastian dan persamaan 

diperlakuan didepan hukum tanpa adanya perbedaan golongan 

masyarakat yang lemah dan golongan masyarakat yang 

beruntung.  

Alat bukti petunjuk diperlukan dalam proses peradilan 

pidana karena untuk memenuhi batas minimum pembuktian yang 

dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, kemudian apabila dikaji 
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dengan teori Jhon Rawls, melalui penegakan keadilan yang 

berdimensi kerakyatan, terutama  untuk memenuhi prinsip 

keadilan yaitu,”memberikan hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas, serluas kebebasan yang sama 

bagi setiap orang”. Di samping itu diperlukannya alat bukti 

petunjuk , semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan 

masyarakat, sesuai rumusan Pasal 188 Ayat 1 KUHAP, “petunjuk 

adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak  pidana dan siapa pelakunya”.  Hakim  dalam 

memerlukan alat bukti petunjuk  hendaknya dengan hati-hati, 

cermat dan sadar,  karena penggunaan alat bukti petunjuk tanpa 

menggunakan hati nurani sangat dekat dengan sifat kesewenang-

wenangan. Oleh karena itu, hakim dalam memerlukan alat bukti 

petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati 

nurani.  
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BAB VI 

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN ETIKA  

HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA 

 

A.  Penegakan  Hukum  dalam Sistem Peradilan Pidana 

Penegakan hukum secara preventif mengandung 

makna menegakan hukum dari kemungkinan terjadinya 

pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.
201

 

Berdasarkan  uraian tersebut dalam pengertian penegakan 

hukum dimasukkan juga pemahaman tentang kemungkinan 

adanya perbuatan melanggar atau melawan hukum. 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 

akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Karena pada 

hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika 

dalam arti sempit).
202

 

Pengertian lain mengenai penegakan hukum dapat 

berarti sebagai hal menegakkan atau memperlakukan hukum 

atau dengan kata lain, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

menjadi kenyataan. Terkait pemahaman penegakan hukum , 

merupakan  memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-
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cita yang mulia bagi pelanggar hukum. Makna pengertian 

umum  penegakan hukum sesuai peranannya yang ideal 

(ideal role), peranan yang seharusnya  (ecspected role) dan 

peranan yang sebenarnya dilakukan. 

Sistem penegakan hukum dapat berarti sebagai 

sesuatu keseluruhan dari unsur-unsur penegak hukum yang 

dapat memberlakukan hukum dengan baik  dan dapat 

memberikan sanksi kepada si pelanggar hukum. Pemahaman 

tentang sistem penegakan hukum, perlu diuraikan berlakunya 

kaidah hukum (jadi disini hukum diartikan, sebagai kaedah), 

berlakunya kaedah hukum sesuai teori ilmu hukum, pada 

umumnya dibedakan antara tiga macam, yakni: 

a)  hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya 

berdasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya;  

b) dibentuk dan ditetapkan dengan cara yang telah 

ditentukan oleh perundang-undangan dan;  

c) kaidah hukum bersifat mengikat dan dapat menunjukkan 

hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 

akibatnya.
203

 

Kaedah hukum  ialah kaidah yang mengatur 

hubungan atau intraksi antar pribadi, baik secara langsung 

atau tidak langsung oleh karena itu kaidah hukum ditujukan 

untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup 

                                                             
203
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bersama.
204

  Pemahaman kaedah hukum  adalah cara 

memberlakukan hukum berfungsi dengan baik, oleh karena 

itu,  apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, ada 

kemungkinan bahwa hukum  hanya merupakan kaedah yang 

mati saja.  Kemudian apabila hukum tersebut hanya berlaku 

secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum 

hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya 

boleh disebutkan sebagai kaidah hukum yang diharapkan 

atau dicita-citakan.  

Mengenai aneka ragam pembenahan subsistem sangat 

perlu agar pembenahan penegakan hukum dapat dilakukan 

secara integral, tidak  hanya menyangkut institusi peradilan 

belaka, meskipun penegakan hukum hampir selalu hanya 

dikaitkan dengan proses peradilan di pengadilan. Penegakan 

hukum tidak hanya terjadi dalam rangkaian proses peradilan 

tetapi penegakan hukum dilakukan oleh badan-badan 

administrasi negara, seperti keimigrasian, bea cukai, dan 

lainnya.   

Berbagai literatur dalam ilmu pengetahuan dikenal 

pula badan peradilan semu seperti badan penyelesaian 

sengketa pajak, badan-badan kenegaraan dan pemerintahan, 

didapati pranata kemasyarakatan yang melakukan atau 

berkaitan dengan penegak hukum. Termasuk kedalam 
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kategori ini adalah pranata Penasihat Hukum, Arbitrase, 

Mediasi dan lain-lain. Penegak hukum tidak hanya mengenai 

“manusianya” (Polisi, Jaksa, Hakim). Sebagai sistem, 

penegakan hukum menyangkut berbagai subsistem, yaitu: 

a) kelembagaan penegakan hukum; 

b) sumber daya/penegak hukum; 

c) tata cara (mekanisme) penegakan hukum; 

d) prasarana dan sarana penegakan hukum. Mengenali  

unsur-unsur peradilan dan non peradilan, dan aneka ragam 

subsistemnya sangat perlu agar upaya pembenahan 

penegakan hukum dapat dilakukan secara integral, tidak 

hanya menyangkut institusi peradilan belaka.
205

 

Subsistem  penegakan  hukum dan sistem peradilan 

harus seimbang dengan dibarengi pembenahan-pembenahan 

diseluruh bidang karena sistem peradilan sering diartikan 

sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara). 

Hal ini akan terasa hampa dan tidak akan mencerminkan 

keadilan apabila sistem peradilan tanpa dibarengi subsistem 

penegakan hukum tersebut.Terkait dengan sasaran 

berlakunya diperlukan keserasian hubungan antara empat 

faktor, yakni: 

a) hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang 
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kehidupan tertentu antara peraturan perundang-undangan 

dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan; 

b) mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak 

hokum antara lain mencakup Hakim, Polisi, Jaksa, 

Pengacara, petugas lembaga permasyarakatan. Bilamana 

peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi 

mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi 

gangguan pada sistem penegak hokum; 

c) fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan 

hukum. Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran 

tertentu, maka penegak hukum tidak akan berjalan dengan 

semestinya; 

d) kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga 

masyarakat.
206

 

 

Keempat faktor di atas saling terkait dan merupakan 

inti dari sistem penegak hukum, kemudian apabila di telaah 

secara teliti, maka akan mengungkapkan hal-hal yang 

berpengaruh terhadap sistem penegak hukum. Fungsi 

penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-

aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh 

hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah 

                                                             
206
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laku manusia sesuai dengan bingkai (framework) yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang.  

Purnadi Purbacaraka, menegaskan bahwa, “secara 

filosofis makna dan arti penegakan  hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam 

menilai sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara 

dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian 

pergaulan hidup”.
207

 

Menurut Lawrence M. Friedman  menyatakan,  

“berhasil atau  tidaknya penegakan hukum bergantung 

pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya 

hukum”.
208

Substansi hukum adalah bagian substansial yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Substansi juga memiliki pengertian produk yang dihasilkan 

oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan, aturan-aturan baru yang 

mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup 

(living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab 

undang-undang (law books).  

Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada 

penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa 

menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga 
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negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. 

Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem 

hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, 

otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan 

ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang 

bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.
209

 

Substansi hukum berkaitan dengan proses 

pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh 

pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi 

menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam 

suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan 

suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana 

politik dalam suatu negara. Seringkali substansi hukum yang 

termuat di dalam suatu produk  perundang-undangan 

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok 

tertentu. Akibatnya produk hukum yang dihasilkan 

tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat 

yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat 

kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau 

membatasi kesewenang-wenangan yang sedang berkuasa. 

Peraturan perundang-undangan dibuat oleh 

kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. 

Menurut  UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang 
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diberikan kepada DPR sebagai legislatif dan Presiden 

sebagai Eksekutif. Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 

bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 20 Ayat 

(1) UUD 1945 merumuskan  bahwa “Dewan Perwakilan 

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang”.
210

 Rancangan undang-undang tersebut dibahas 

secara bersama-sama antara DPR dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan secara bersama. 

DPR sebagai lembaga legislatif yang salah satu 

tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-

undang yang dihasilkan harus sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak 

bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, 

hampir sebagian besar produk perundang-undangan yang 

dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak relefan 

dan cendrung dipaksakan serta tidak responsif. Salah satu 

contoh adalah  Undang-Undang Kesehatan yang baru 

dikeluarkan, terutama tentang salah satu ayat yang mengatur 

tentang tembakau tidak tercantum. Tidak diaturnya 

(hilangnya) ayat tentang tembakau dalam undang-undang 

mencerminkan bahwa kualitas dari anggota DPR patut 

diragukan. 
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Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif 

dan demokratis hanya akan menimbulkan opini 

di masyarakat yang dapat menggangu stabilitas hukum, 

keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk 

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi 

yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi 

dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu. 

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian 

yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk 

dan batasan secara keseluruhan.
211

 Struktur hukum 

merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum, 

di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti 

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat,
212

 disebut 

sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, berdasarkan 

KUHAP dan lembaga penegak hukum yang secara khusus 

diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain.  

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh 

undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium, 

yang menyatakan“fiat justitia et pereat mundus” (meskipun 

dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak 
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dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak 

hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila 

tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik 

maka keadilan hanya angan-angan.  

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya 

lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen 

yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat 

dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran 

penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah 

baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada 

masalah.  

Terlebih juga apabila peraturannya buruk sedangkan 

kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya 

masalah masih terbuka. Sudah terlalu sering kita mendengar 

bahkan melihat di berbagai pemberitaan media massa, 

adanya oknum aparat penegak hukum yang melakukan 

penyelewengan terhadap perkara-perkara tertentu demi 

kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika penegak 

hukum memiliki kepentingan terhadap suatu perkara maka 

sejak saat itulah hukum dikesampingkan. Sungguh ironis, 

disaat masyarakat menghendaki terciptanya keadilan 
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tercoreng oleh perbuatan yang dilakukan oknum aparat 

penegak hukum. 

Kebebasan peradilan adalah merupakan essensilia 

daripada suatu negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya 

prinsip-prinsip daripada suatu negara hukum sebagian besar 

adalah tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan 

didalam negara tersebut.
213

 Sebagai sarana parameter 

penerapan demokrasi, kebebasan badan peradilan dalam 

memeriksa dan memutus perkara harus dijamin oleh 

konstitusi. 

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi 

yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum 

dalam arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat 

melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori 

baru mengenai hukum.
214

 Mahkamah Agung juga memiliki 

kewenangan membatalkan putusan atau penetapan 

pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada 

tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Makamah Agung. 
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Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas 

strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai 

sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah 

satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup 

tugasnya. Di dalam penegakkan hukum, kemungkinan 

penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut:  

a) sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan 

yang ada; 

b) sampai batas-batas mana petugas berkenan 

memberikan kebijakan; 

c) teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh 

petugas kepada masyarakat; 

d) sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan 

yang diberikan kepada para petugas sehingga 

memberikan batas-batas yang tegas pada 

wewenangnya.
215 

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum 

dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
216

 Budaya hukum 
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erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola 

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga 

penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam 

hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-

sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan 

yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli 

bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk 

memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup 

bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan 

ekspansionis, hukum cendrung bersifat kompromistis, damai 

dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam 

kehidupan sosial dan politik.
217

  

Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika 

masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. 

Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat 

diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri 

mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 

1945 yang merumuskan bahwa: negara mengakui dan 
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menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 

kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang.
218

  

Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi 

hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh 

konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku serta norma-norma yang ada 

di masyarakat. Sengketa masyarakat adat yang telah 

diselesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya 

negara tidak mencapurinya, dalam arti tidak diproses 

kembali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan 

menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan 

negara. 

Masyarakat yang menyerahkan sengketa atau 

permasalahan hukumnya kepada institusi hukum kecuali 

didorong oleh kepentingan terlihat juga adanya faktor-faktor 

seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat 

mengenai hukum. Orang secara sadar datang kepada hukum 

(pengadilan) disebabkan oleh penilaian yang positif 

mengenai institusi hukum. Dengan demikian, keputusan 

untuk membawa sengketa tersebut kedepan pengadilan pada 
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hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai 

faktor tersebut.
219

  

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan 

wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di 

Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan 

bergeser manakala hukum tersebut tidak dapat memberikan 

jaminan keadilan dan menimbulkan kerugian baik materi 

maupun non materi. Berbelit-belitnya proses peradilan 

menyebabkan para pihak yang terlibat menghendaki 

penyelesaian secara cepat dengan berbagai cara. Adapun cara 

yang ditempuh tersebut terkadang bertentangan dengan 

aturan hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum 

sendiri membuka peluang terhadap cara yang dilakukan para 

pihak. Sehingga dampak yang lebih luas adalah budaya 

hukum yang terbentuk dimasyarakat tidak selaras dengan 

tujuan dan cita-cita hukum. Hukum dijadikan bisnis bagi 

para pihak yang terlibat beserta aparat penegak hukum yang 

didalamnya terdapat tawar-menawar perkara. Sebagai contoh 

kecil rusaknya budaya hukum dimasyarakat yakni 

penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 

melalui proses damai antara aparat penegak hukum dengan 

masyarakat yang melanggar. Proses damai tersebut berisi 

tawar-menawar harga sebuah pelanggaran. Selain itu juga 
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usaha masyarakat untuk menghidar bila sudah berhadapan 

dengan permasalahan hukum. Hal tersebut lebih disebabkan 

karena masyarakat tidak percaya terhadap proses hukum di 

Indonesia. 

  Baik substansi hukum, struktur hukum  maupun 

budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang 

lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya 

diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling 

mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram 

dan damai. Begitu juga dalam penegakan hukum ketiga 

unsur ini memegang peranan yang signifikan untuk 

menciptakan penegakan hukum yang yang berorientasi pada 

keadilan sebagaiman yang dicita-citakan oleh sebagian besar 

para pencari kebenaran via pengadilan atau melalui lembaga 

penegakan hukum lainnya. 

Berdasarakan fakta-fakta yang terjadi khususnya 

dalam penegakan hukum, maka dapat diasumsikan bahwa 

penegakan hukum di Indonesia saat ini belum berjalan secara 

efektif dan efisien. Hal ini karena beberapa unsur yang telah 

disebutkan di atas belum menampakkan keselarasan dalam 

mewujudkan tujuan yang paling mendasar dari penegakan 

hukum yaitu untuk menciptakan keadilan yang dicita-citakan 

masyarakat. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya kasus besar seperti korupsi yang menjamur 
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menggerogoti negeri ini, namun para pelakunya sedikit 

sekali yang dijatuhi hukuman dan sanksi yang tegas. 

Kekecewaan dan melukai hati masyarakat ketika 

kasus besar tersebut dibandingkan dengan kasus yang 

menimpa rakyat kecil, yang begitu cepat diselesaikan dengan 

penjatuhan hukuman, terkadang hukumannya pun jauh dari 

rasa keadilan. Akibatnya banyak menimbulkan protes dan 

gejolak di tengah-tengah masyarakat. Fenomena semacam 

ini apabila terus berlanjut tentu akan mengakibatkan tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada hukum semakin luntur. 

Upaya untuk membendung kemungkinan tersebut, maka 

penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung 

tinggi rasa keadilan, bukan hanya keadilan berdasarkan 

undang-undang (yuridis) semata tetapi juga dengan rasa 

keadilan yang dicita-citakan masyarakat. 

Pengertian penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum 

dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya penegakan 

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat 

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek 

dalam arti yang terbatas atau sempit. Pengertian dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 
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hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin 

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya.  

Upaya memastikan tegaknya hukum itu, apabila 

diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan 

untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan 

hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya,yaitu dari 

segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup 

makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan 

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, 

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis 

saja.
220

  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam 

penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari 
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unsur-unsur, mulai dari subtansi/isi, struktur/aparaturnya, 

dan juga didukung oleh kulturnya. Hukum mempunyai posisi 

strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat 

berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika 

instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-

kewenangan dalam bidang penegakan hukum.  Pelaksanaan 

hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat 

terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum 

yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav 

Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/ tujuan dalam 

penegakan hukum, yaitu: a) keadilan (Gerechtigkeit),  b) 

kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan c) kemanfaatan 

(Zweckmabigkeit).
221

  

Kepastian hukum oleh setiap orang  dapat terwujud 

dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa 

konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya 

tidak  dibolehkan menyimpang, hal ini  dikenal juga dengan 

istilah  “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini 

runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh 

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan 
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perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 

hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat 

akan lebih tertib.  

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum 

karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya 

masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka 

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak 

identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.  

Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap 

orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-

bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat 

identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme 

hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum 

adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-

mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang 

konkrit.
222

 Undang-undang dan hukum diidentikkan.
223
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Hakim positivisme dapat dikatakan sebagai corong 

perundang-undangan. Montesquieu menuliskan dalam 

bukunya “De l’esprit des lois”yang mengatakan: “dans le 

gouverment republicant, il est de la nature de la constitution 

que les juges suivent la letter de la loi…Les juges de la 

nation ne sont qui la bounce qui pronounce les parolesde la 

loi, des etres inanimes qui n’en peivent moderer ni la force 

ni la rigueur (dalam suatu negara yang berbentuk Republik, 

sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para 

hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis 

dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut 

adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan 

perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan 

tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, 

maupun kekerasannya).
224

  

Terkait pernyataan tersebut, legisme sejalan dengan 

Trias Politika dari Montesquieu,yang menyatakan bahwa, 

hanya apa yang dibuat oleh badan legislatif saja yang dapat 

membuat hukum, jadi suatu kaidah yang tidak ditentukan 

oleh badan legislatif bukanlah merupakan suatu kaidah, 

hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan 

undang-undang saja.
225

 Penegakan hukum yang 
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mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa 

masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan 

yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan 

berdasarkan hati nurani dan keadilan. 

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam 

penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan 

bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. 

Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai 

keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum 

dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan 

dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan 

kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan 

keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. 

Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar 

keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai 

dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara 

sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang 

merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan 

secara seimbang dalam penegakan hukum. 

Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 

(dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan 

Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengatakan: “keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap 

kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam 

praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak 
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memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar 

pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. 

Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat 

diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan 

hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. 

Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, 

keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim 

sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas 

kepastian hukum.
226

 

Kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam penegakan hukum di Indonesia yang memiliki 

kultur masyarakat, beragam dan memiliki nilai-nilai yang 

luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan 

kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur 

kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, 

sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal 

demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur 

lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. 

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan 

hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan 

penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran 

Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan 

berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori 
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tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan 

pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, 

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.
227

 

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan 

(happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang 

memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini 

dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa: 

“pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan 

dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi 

jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya 

penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa 

diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya 

kejahatan yang lebih besar.
228

  

Penegakan hukum ditinjau dari aspek kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum mempunyai 

posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat 

berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika 

instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-

kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan 

hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat 
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terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum 

yang sudah dilanggar  itu harus ditegakkan. Menurut Gustav 

Radbruch terdapat tiga (3) unsure utama/tujuan dalam 

penegakan hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian 

hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan 

(zweckmaβigkeit).
229

 

Satjipto Rahardjo, mengatakan penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide 

keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) 

yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.
230

 Tiga unsur yang 

perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:  

a) kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan 

lebih tertib. 

b)  kemanfaatan, hukum adalah untuk manusia, maka hukum 

atau penegak hukum harus memberi manfaat atau 
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kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul 

keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau 

penegak hukum. 

c)   keadilan hukum itu tidak identik dengan keadilan. 

Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, 

individualistis dan tidak menyamaratakan.
231

 

Pada hakekatnya masyarakat tergolong sangat sederhana 

kebutuhan masyarakat, termasuk dalam masalah penyelenggaraan 

hukum. Kesederhanaan penyelenggara hukum mengakibatkan 

badan-badan atau organisasi untuk menegakkan hukum tidak 

begitu banyak dan rumit dalam tata kelompok yang mempunyai 

keterlibatan agak jauh terdiri atas: 

a) pribadi 

     Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa pribadi yang 

tergabung dalam organisasi atau lingkungan kemasyarakatan. 

Tindakan atau perbuatan pada dasarnya menjadi tugas dan 

tanggung jawab terhadap masalah penegakan hukum untuk 

diwujudkan dari ide-ide menjadi kenyataan dalam masyarakat 

itu sendiri. 
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b) sosial 

    Tingkah laku orang atau pribadi dalam masyarakat tidaklah 

bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh satu jaringan 

kaidah-kaidah yang terwujud dalam masyarakat atau 

lingkungan sosial dimana suatu aturan dilaksanakan di suatu 

negara termasuk di dalamnya adalah pejabat penegak hukum 

itu sendiri.
232

 

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal 

yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan 

penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, 

penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat 

tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya 

sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar 

untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 

yang melakukan tindak pidana, tetapimempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat.
233

 Kemanfaatan disini diartikan sebagai 

kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang 

memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. 

Sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti 

segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. 

Sistem peradilan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, 
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prasarana dan sarana, dan lain-lain, dan sistem peradilan diartikan 

sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara). 

Sistem hukum yang baik adalah berusaha untuk membatasi 

tindakan yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat 

itu sendiri.
234

 Manakala masyarakat merasa tidak aman, terjadilah 

tindakan-tindakan, masyarakat main hakim sendiri yang berarti 

fungsi hukum tidak berjalan dengan baik.  

Pengertian tentang sistem peradilan, khususnya 

kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai peranan yang sangat 

besar dan juga menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan 

pidana dan akses publik pencari keadilan. Peranan yang besar dan 

menentukan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari 

sistem peradilan pidana itu, tapi yang utama juga adalah usaha 

dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu 

usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya 

penanggulangan atau pencegahan kejahatan.
235

  

Pelaksanaan sistem peradilan pidana  telah terbagi dalam 

beberapa tahap, seperti: tahap penyidikan, penuntutan, peradilan 

dan pelaksanaan pemindanaan dan di setiap tahap tersebut 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda. Tahap 

penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan 

oleh hakim dan pelaksanaan pemidanaan oleh lembaga 
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permasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut oleh undang-

undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. 

Penyidikan, berarti yang melakukan penyidikan secara 

umum tugas dan kewenangannya adalah mencari dan 

mengumpulkan bukti. Penuntut Umum (Jaksa) dengan tugas atau 

wewenang secara umum melakukan penuntutan dengan jalan 

membuat dakwaan dari bahan bukti yang berasal dari pihak 

Penyidik. Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan 

kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah 

tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh 

penuntut umum (Jaksa) dengan terlebih dahulu melalui proses 

pembuktian. Terakhir lembaga permasyarakatan dengan tugas 

dan kewenangan secara umum pelaksanaan pemidanaan agar 

terpidana dapat kembali kemasyarakat (resosialisasi).  

Selanjutnya memperhatikan secara umum dari 

keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981, KUHAP terlihat bahwa hakim tidak hanya berperan 

dalam lingkup tugas peradilan pidana secara sempit yaitu 

memeriksa dan memutus perkara pidana (ajudikasi), akan tetapi 

tugas dan kewenangan yang dimilikinya masuk dan mulai sejak 

dari tahap penyidikan (pra-ajudikasi) sampai dengan tahap 

pelaksanaan putus pemidanaan (pasca-ajudikasi).  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009, 

merumuskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
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negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, maka wajar 

kalau dinyatakan bahwa tugas hakim adalah berat. Hal ini karena 

setiap putusan hakim harus mampu melahirkan nilai keadilan 

pada masyarakat.
236

Di samping harus memikul tanggung jawab 

tugas dan kewenangannya sendiri tugas peradilan secara sempit 

(ajudikasi)  juga bertanggung jawab horizontal terkait dengan 

pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yang lainnya dan ia pun 

harus bertanggungjawab secara vertical.
237

 Tanggung jawab ini 

secara jelas tersurat dan tersirat dalam irah-irah putusan hakim 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Penegakan hukum adalah proses  peradilan dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses 

penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang 

disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja 

dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan 

dasar pendekatan sistem.  
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Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh 

komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi 

atau badan yang kita kenal dengan nama Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing 

komponen atau subsistem mempunyai tugas sendiri-sendiri, 

sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. 

Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan akan 

menghasilkan suatu out-put yang disebut dengan berita acara 

pemeriksaan (BAP). Kejaksaan berdasarkan BAP dari Kepolisian 

bertugas melakukan penuntutan dengan suatu surat dakwaan dan 

selanjutnya Pengadilan berdasarkan surat dakwaan dari 

Kejaksaan akan mengadili perkara kemudian menjatuhkan 

putusan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan 

pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi 

orang baik dalam masyarakat.  

Pelaksanaan penegakan hukum pidana yang sangat 

menarik perhatian publik saat sekarang adalah mengadili perkara 

dan penjatuhan putusan   oleh Pengadilan. Putusan yang 

dijatuhkan pengadilan kadang-kadang dianggap masyarakat jauh 

dari rasa keadilan. Bahkan tidak jarang setelah putusan 

diucapkan, masyarakat mencari-cari kesalahan materi 

putusan/pertimbangan putusan atau legal reasoning dari putusan 
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tersebut.
238

 Ada juga pihak-pihak yang berperkara yang tidak 

setuju dengan bunyi putusan minta supaya hakim yang memutus 

perkara dilaporkan ke Komisi Yudisial karena kesalahan dalam 

proses pelaksanaan persidangan dan dalam memutus perkara. 

Kesalahan tersebut sebenarnya menurut ketentuan hukum acara, 

bagi pihak yang tidak menerima putusan karena dirasa tidak adil, 

dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi 

seperti banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah 

Agung. 

Sesungguhnya pengambilan putusan dalam perkara pidana 

di Pengadilan dilakukan oleh hakim yang independen melalui 

suatu proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam 

menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. 

Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat 

tergantung juga dari proses persidangan yang adil, taransparan 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim  

Secara normatif  rumusan Pasal 1 Ayat (5)  Undang-

Undangan Komisi Yudisial Nomor  22 Tahun 2004 yang 

dimaksud dengan hakim  adalah  hakim agung dan hakim pada 

badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi 
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sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945, sedangkan secara etimologi 

yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang 

dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah 

diletakkan kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan 

keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis 

atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak 

boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi 

peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.
239

 

Berdasarkan pengertian hakim tersebut di atas, maka 

dapat diketahui maksud hakim  sebagaimana dirumuskan  

dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2004, bukan  Hakim 

Agung, tetapi hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga 

hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang 

dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah 

diletakkan kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan 

keadilan itu dapat ditegakkan.  

Pendapat lain ialah,  hakim merupakan konkretisasi 

hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada  yang 

menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk 

menegakkan hukum dan keadilan.
240

 Apabila diperbandingkan 
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dari keduanya, secara normatif hakim merupakan institusi 

yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke 

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim 

secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai 

tanggung jawab, integritas, dan kemampuan  untuk berbuat 

adil dalam membuat keputusan.   

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang 

yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,  

menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan 

orang yang benar. Di dalam menjalankan tugasnya, ia tidak 

hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara 

saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi 

juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim 

selalu didahului kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Begitu pentingnya profesi hakim,  sampai ruang 

lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang.  Menengok 

rumusan  dalam Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1970, 

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 

1999 dan disesuaikan lagi melalui Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, lebih jauh 

Undang-Undangan  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Kitab 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Komisi 

Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya. Bahkan, dalam 

menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan 

hukum, seperti hal nya pada Pasal 158 KUHAP yang 

merumuskan: hakim dilarang menunjukkan sikap atau 

mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan 

mengenai salah atau tidaknya terdakwa.  

Begitupun dalam menilai alat bukti, undang-undang 

telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak  arif  

lagi  bijaksana (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP). Tak hanya itu 

saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela, jujur,  adil, professional, dan berpengalaman di 

bidang hukum, demikian juga rumusan  Pasal 32 Undang-

Undang  Nomor 4 Tahun 2004. Profesi hakim merupakan 

profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan 

kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh 

karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung 

jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip 

prinsip dasar kode etik hakim, antara lain: 

1) prinsip kebebasan. 

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu 

prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan 

mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, 
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seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh 

mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek 

perorangan maupun aspek kelembagaan. 

2) prinsip Ketidakberpihakan. 

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat 

dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap 

keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam 

mana keputusan itu dibuatan. 

3) prinsip Integritas. 

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan 

peradilan secara tepat mutu pengemban profesi 

4) prinsip Kesopanan. 

Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat 

penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim. 

5) prinsip Kesetaraan. 

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap 

semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna 

pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya. 

6) Prinsip Kompetensi dan Ketaatan. 

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap 

pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.
241
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Kedudukan hakim diatur  dalam  amandemen ketiga 

UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1),  merumuskan  bahwa, kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan, Ayat (2) merumuskan “Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. Disamping itu, pada Pasal 25 

amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat–syarat untuk 

menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh 

undang–undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan 

sungguh–sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain 

dalam masyarakat. 

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim 

sangat dibutuhkan dalam rangka  menjaga dan menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat 

pada  profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat 

nilai etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan 

sebagaimana  dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya 

berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam 
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badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang 

efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya 

berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim. 

1.  Sikap dan Moral Hakim dalam Memutus Perkara. 

Keberadaan hakim sangat penting, menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini terlihat pada 

Pasal 1 Ayat (8), dirumuskan hakim adalah pejabat peradilan 

negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 

mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim 

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana 

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang 

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Hakim 

merupakan sentral masalah, karena ia yang menentukan 

menang dan kalahnya suatu perkara yang terselesaikan.  Setiap   

keputusannya juga merupakan masalah karena terkait dengan 

nasip seseorang, karenanya wajar jika kode  etik kehormatan 

hakim memberikan ketentuan kepada para hakim untuk 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut, dalam rangka menjaga dan 

menjunjung tinggi martabat hakim di mata masyarakat dan 

juga di hadapan Allah dan Rasulullah:1) percaya dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) adil, 3) 

bijaksana/berwibawa, 4) berbudi luhur dan, 5) jujur. 

Kelima sifat yang harus dimiliki oleh para hakim 

pada dasarnya sering dengan syarat yang harus dipenuhi oleh 
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seseorang untuk menjadi hakim. Adapun syarat untuk menjadi 

hakim adalah sebagai berikut: 1) hakim harus beragama, 2) 

hakim harus jujur dan, 3) hakim harus berani.
242

Berdasarkan 

kelima sifat dan ketiga syarat tersebut di  atas merupakan suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang 

lainnya. Keduanya dapat dikatakan digali atau didasarkan 

kepada ajaran agama, sebagai perwujudan negara yang 

agamis. Takwa/keyakinan menjadi dasar sifat, karena dengan 

keyakinan yang baik seorang hakim akan mampu bersikap 

adil, bijaksana, berbudi luhur dan jujur. Tanpa ada ketakwaan 

pada diri seorang hakim, mustahil seorang hakim akan 

bersikap adil, bijaksana, berbudi luhur dan jujur dalam 

memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, 

apapun agama yang dipeluknya. Bukankah semua agama yang 

ada di Indonesia mengajarkan kelima sifat yang termaktub di 

atas serta tidak membenarkan pemeluknya melakukan 

penyimpangan terhadapnya.  

              Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27, merumuskan sebagai 

berikut: 1) hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 

mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat, dan 2) dalam mempertimbangkan 

                                                             
242

 Djoko Prakoso, Peradilan in Absensia di Indonesia, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, Cet. 1. 1985, hal. 12-17. 



236 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat-sifat 

yang tidak baik dan jahat dari tertuduh. 

              Hakim dan Pengacara merupakan profesi hukum yang 

memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya 

negara hukum, dan bahkan penentu tegaknya hukum. Oleh 

sebab itu, tidak salah jika Undang-Undang Dasar 1945 

mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni 

tertera dalam Pasal 24 dan 25. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa  hakim bertugas akhir memutuskan suatu 

perkara yang menjadi sengketa, putusan hakim dalam Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada tiga macam, yaitu: 

a) keputusan bebas, tercantum pada Pasal 191 Ayat (1), 

merumuskan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari 

hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas”. 

b) keputusan bebas dari segala tuntutan hukum, tercantum 

pada Pasal 191 Ayat (2), merumuskan: “jika pengadilan 

berpendapat bahwa pebuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana, maka diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum”. 

c) keputusan penghukuman, tercantum pada Pasal 193 Ayat 

(1), merumuskan: “jika pengadilan berpendapat bahwa 
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terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 

pidana”. 

 

Salah satu putusan hakim adalah putusan bebas 

atau vrijpraak (bahasa Belanda). Di dalam istilah hukum, 

vrijspaak berarti “pembebasan dalam perkara pidana, 

memutuskan pembebasan tehadap tertuduh: dinyatakan tidak 

terbukti dari peristiwa yang dituduhkan.”
243

 Vrijspraak 

diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa, dan apa pula 

yang menterjemahkan dengan pembebasan murni.
244

 

                Keputusan yang kedua istilah hukum disebut ontslag 

van rechtsvervolging, yang diterjemahkan sebagai keputusan 

yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan 

hukum,  sedang keputusan ketiga adalah penghukuman 

terdakwa, yang dalam KUHP terdiri dari hukuman pokok dan 

tambahan. Hukuman tersebut tercantum pada Pasal 10 KUHP 

yang meliputi antara lain: 

1) pidana Pokok 

a. Pidana mati; 

b. Pidana penjara; 
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c. Kurungan; 

d. Denda. 

 2) pidana tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; 

c. Pengumuman putusan hakim. 

            Di dalam Hukum Acara Perdata, putusan hakim 

terdapat dua macam, yaitu putusan terakhir (eindvonnis) 

yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, 

dan putusan sela (tussenvonis) yang diadakan sebelum 

hakim  memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan 

atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan perkara. 

Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum 

(condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif) 

dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan 

(declaratoir). Sedangkan putusan sela dapat juga dibagi 

menjadi dua, yaitu putusan praeparatoir dan putusan 

interlocutori. 

             Perintah untuk memutuskan suatu perkara secara 

adil, bijaksana, tegas  (berani), jujur dan sebagainya pada 

dasarnya tidak hanya diwajibkan oleh hukum positif saja. 

Seorang hakim yang katanya telah memutuskan suatu 

perkara dengan adil belum tentu adil menurut orang lain. 

Begitu juga dengan kebenaran menurutnya belum tentu 

benar menurut orang lain. Meskipun keadilan dan kebenaran 
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yang menjadi dasar putusan hakim pun belum tentu sanggup 

melaksanakannya. Keadilan manusia itu bersifat subyektif 

dan selamanya subyektif.  

Sementara hakim dalam negara Indonesia bukan 

didasarkan kepada keahlian yang sesungguhnya yang 

bertujuan seperti itu. Tidak jarang seseorang menjadi 

hakim karena sogokan atau karena mempunyai relasi dan 

sebagainya hingga setelah jadi, dia mempunyai prinsip 

bagaimana dengan jabatan itu dapat menumpuk-numpuk 

harta. Apalagi tidak jarang hakim di Indonesia yang tidak 

mau meningkatkan kemampuan dirinya sesuai dengan 

kondisi yang seharusnya, yaitu benar-benar menguasai 

segala bidang pengetahuan.   

  Akibat dari keadaan para hakim di Indonesia 

khususnya yang tidak menguasai berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, yang sering kita saksikan dan dengar adalah 

meminta bantuan kepada para ahli lain untuk menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diperkarakan 

untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Padahal sudah tidak menjadi rahasia lagi 

bahwa para ahli tersebut berani bersumpah dan berbohong 

dalam memberi penjelasan, karena uang, jabatan atau 

takut mati karena adanya ancaman. 

    Beberapa persidangan yang terjadi di Indonesia, 

berapa banyak putusan hakim yang memenangkan pihak 
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yang seharusnya kalah dengan cara memberi sogokan, 

ditinjau kembali serta hakim yang menangani kasus 

tersebut digugat oleh pihak-pihak yang benar-benar ingin 

menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukankah itu hakim 

yang bejat moralnya yang matanya tertutup uang.  Bagi 

seorang hakim yang beragama Islam, dalam memutuskan 

suatu perkara tidak sekali-kali dibenarkan menyimpang 

dari syari‟at Islam. Islam dengan tegas mewajibkan 

umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan 

harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, 

karena kewenangan manusia hanyalah merupakan 

limpahan kewenangan dari Allah. Itulah tanda ketaatan 

manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. 

    2. Tanggung Jawab Moral  dan Hukum Hakim 

Pada dasarnya, terdapat tiga unsur pokok yang harus 

ada dalam pelaksanaan suatu fungsi dalam profesi dan 

bidang apapun. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai 

berikut: a)   tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan atau 

kekuasaan yang harus dilaksanakan untuk kemudian 

diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya, 

b)  aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas 

komponen pelaksana, pendukung, dan penunjang, dan c)  

Lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) beserta 
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sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan 

tugasnya.
245

 

Seorang aparat, mendapat suatu tugas berarti 

memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait tiga hal, 

yaitu: a) mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban 

tugas, b)  merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban 

tugas, dan c)  merupakan suatu amanat yang harus dijaga 

dan dijalankan. Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga 

jenis, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, 

dan tanggung jawab teknis profesi.  

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab 

sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku 

dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, 

baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi 

suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat 

bersangkutan. Sementara tanggung jawab hukum diartikan 

sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk 

dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar 

rambu-rambu hukum. Sedangkan tanggung jawab teknis 

profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan 

tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis 

yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik 
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 Kamil, Iskandar. Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman 
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bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam 

lembaganya.
246

 

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah 

ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat 

dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat 

diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui 

nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu 

etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini 

sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban 

manusia adalah The Four Commandments for Judges dari 

Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir 

di bawah ini.  

1.  To hear corteously (mendengar dengan sopan dan 

beradab); 

2. To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana); 

3. To consider soberly (mempertimbangkan tanpa 

terpengaruh apapun); 

4. To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).
247

 

Peradaban Islam pun memiliki literatur sejarah di 

bidang peradilan, salah satu yang masih tercatat ialah 
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risalah Khalfah Umar bin Khatab kepada Musa Al- Asy'ari, 

seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan 

tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan 

pembuktian, juga menjelaskan tentang etika profesi. Dalam 

risalah dituliskan kode etik hakim antara lain:  

1)  mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, 

pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa 

lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, 

sementara pihak yang lemah tidak berputus asa dalam 

usaha memperoleh keadilan hakim,  

2)  perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para 

pihak yang bersengketa kecuali perdamaian yang 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang 

halal. Setiap tingkah laku, sikap dan sifat hakim 

tercermin dalam lambang kehakiman dikenal sebagai 

Panca Dharma Hakim, yaitu: 

a) kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b) cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap 

adil; 

c) candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau 

berwibawa; 
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d) sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak 

tercela; dan 

e) tirta, berarti seorang hakim harus jujur.
248

 

 

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka 

sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika 

kepribadian, yakni: 

a)  percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b)  menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; 

c)  berkelakuan baik dan tidak tercela; 

d)  menjadi teladan bagi masyarakat; 

e)   menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan 

yang dicela oleh masyarakat; 

f)  tidak melakukan perbuatan yang merendahkan 

martabat hakim; 

g)  bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab; 

h)  berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu; 

i) bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai 

peradilan); 

j)  dapat dipercaya; dan 

k)  berpandangan luas.
249
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Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur 

pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan 

Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi 

yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:  a)  bahwa hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)),  b) 

bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 

wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 

(Pasal 28 Ayat (2)), dan c) bahwa hakim wajib mengundurkan 

diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah 

atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri 

meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim 

Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 Ayat (3)). 

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan 

tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan 

kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur 

secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, 

yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang 

harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di 

antaranya. 

                                                                                                                                      
Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Usman, Suparman, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum 

Di Indonesia, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008, hal. 69. 
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a. Pasal 10 Ayat (1) merumuskan bahwa Hakim Agung tidak 

boleh merangkap menjadi: 1) pelaksana putusan Mahkamah 

Agung, 2)  wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan 

suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 

3)  penasehat hukum, dan 4)  pengusaha. 

b.  Pasal 12 Ayat (1) merumuskan bahwa Hakim Anggota 

Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat 

dengan alasan: 1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 2)  melakukan 

perbuatan tercela, 3) terus menerus melalaikan kewajiban 

dalam menjalankan tugas pekerjaannya, 4) melanggar sumpah 

atau janji jabatan, dan 5) melanggar larangan sebagaimana 

dimaksud dalam   Pasal 10. 

c.  Pasal 41 Ayat (1) merumuskan bahwa hakim wajib 

mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah 

bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera 

pada majelis hakim. 

d. Pasal 41 Ayat (4) merumuskan  bahwa  jika seorang hakim 

yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat 

banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim 

Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama. 
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e. Pasal 42 Ayat (1) merumuskan bahwa seorang hakim tidak 

diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri 

berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Di 

samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk 

undang- undang lainnya yang mencantumkan ketentuan 

mengenai tanggung jawab profesi hakim adalah. 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 

3. undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Perubahan 

atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang 

Peradilan Umum; 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan 

atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi; 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak; dan 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. 
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Jenis tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung 

jawab teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian 

terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh 

hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling 

diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan 

profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi 

perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawab-

kan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di 

dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh 

karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk 

memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum 

acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam 

mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau 

dikenal dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai 

pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. 

 

C.  Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana 

1. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan 

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan 

badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum 

pidana. Karena melalui badan inilah konkritisasi hukum 

positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di 

depan pengadilan. Istilah lain dapat dikatakan, bahwa 

bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana 
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yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha 

penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-

peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan 

kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai 

kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada 

norma-norma hukum pidana tersebut. 

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang 

pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili 

merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya 

terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan 

mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara 

adil atau meberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut 

harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Fungsi dan 

tugas hakim adalah menyelenggarakan peradilan harus 

bersifat teknis profesional dan non politis serta non 

partisan.  

Peradilan dilakukan sesuai standar profesi 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa 

pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh 

kepentingan pihak-pihak.
250

 Ketua Mahkamah Agung  

Republik Indonesia mengatakan, bahwa kebebasan hakim 
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itu hanya terbatas pada:1) bebas dari campur tangan 

kekuasaan negara lainnya, 2) bebas dari paksaan 

siapapun, dan 3) bebas dari direktiva atau rekomendasi 

yang datang dari pihak ektra yudisial.
251

Sebagai landasan 

filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendiri 

mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu 

menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam 

menafsirkannya. Meskipun demikian kiranya diusahakan 

suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga 

dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu 

menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kemandirian 

hakim dalam melaksanakan persidangan. Makna pokok 

dari keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap 

orang sesuai dengan haknya masing-masing.
252

  

Keutamaan keadilan terwujud pada tindakan-

tindakan kepada orang lain, yakni orang yang memiliki 

hak atas perlakuan itu. Perlakuan yang adil dilaksanakan 

bukan karena kasih sayang, hubungan perasaudaraan atau 

perasahabatan dan sebagainya, melainkan kerena 

pengakuan atas hak orang lain. Pengertian keadilan ini 
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pada periode akhir-akhir ini banyak ditinjau dari berbagai 

sudut pandang. Ada yang melihat dari segi keadilan 

legal (legal justice) yaitu keadilan yang sesuai dengan 

hukum. Pandangan ini dapat dilihat dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan 

hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum 

negara dalam bentuk formal. Akan tetapi adil tidaknya 

suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim 

sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan 

moral (moral justice) dan keadilan social (social justice), 

sebagai dua sudut pandang yang lain melihat keadilan itu 

sendiri. 

Keadilan moral (moral justice) tidak lain dari 

keadilan yang berdasarkan moralitas yang berbicara 

tentang baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai 

sumber, yang terpenting disini adalah agama. Agamalah 

yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, 

benar dan salah, adil dan tidak adil. Perundang-undangan 

Indonesia sangat mendukung keadilan hukum yang 

berdasarkan keadilan moral agama. Ini terlihat secara 

umum dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009, merumuskan:  peradilan dilakukan “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. Setiap putusan hakim harus memuat kata-

kata tersebut sebagai kepala putusannya. Putusan hakim 



252 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

yang tidak memuat kata-kata tersebut diatas diancam batal 

demi hukum. 

Keadilan sosial (social justice) adalah menjadi 

salah satu dasar negara, sebagai sila kelima dari Pancasila 

yang merumuskan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan 

bahwa selain melindungi segenap bangsa dan tanah air 

Indonesia, Pemerintah Indonesia juga ingin berpartisipasi 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Keadilan legal (legal justice, masuk ke dalam  dua 

kategori yaitu aspek substanstif dan prosedural. Pendapat 

ini dikemukakan oleh Majid Khadduri sebagai berikut: 

“syariat tidak memberikan ukuran khusus untuk 

membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan 

zalim. Oleh karena itu ia berpindah kepada pakar-

pakar (mujtahid) untuk mengindikasikan prinsip-prinsip 

pokok dari keadilan yang berfungsi sebagai garis-garis 

pedoman untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan 

yang adil dan zalim. Walaupun prinsip-prinsip ini tidak 

dibawa bersama dan dikorelasikan kedalam suatu teori 

koheren tentang keadilan legal, tetapi mereka boleh 

dikelompokkan kedalam dua kategori, masing-masing 

meliputi suatu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek-

aspek ini boleh kita namakan aspek substantif dan 
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prosedural, dan makna keadilan dalam setiap aspek 

bervariasi dari satu hingga lainnya.
253

 

Keadilan substantif merupakan suatu aspek 

internal dari suatu hukum dan elemen-elemen keadilan 

yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi 

tentang kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan. 

Dalam kosa kata Islam, ini kita namakan halal dan 

haram (al-halal wa al-haram) dan membentuk beberapa 

kaidah umum dan khusus dalam Syariat Islam (Islamic 

corpus juris).
254

 Sedangkan keadilan prosedural adalah 

aspek eksternal dari syariat yang berdasar atasnya, 

keadilan substantif dicapai. Aspek keadilan ini yang 

sering disebut keadilan formal, dimanifestasikan pada 

tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam 

penerapan (aplikasi) syariat. 

Berkaitan dengan keadilan legal di atas, maka 

putusan pengadilan yang diambil hakim secara normatif 

mengandung dua aspek yaitu prosedural  justice  dan  

substantive justice.  Prosedural justice  terkait ada 

hubungannya dengan hukum acara dan hukum 

pembuktian, sedangkan subtantive justice berkaitan 
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dengan diktum putusan atau pemidanaan (dalam perkara 

pidana).
255

  

Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat 

obyektif dengan parameter aturan hukum acara dan 

hukum pembuktian yang konkrit dengan standar yang 

tegas. Proses pembuktian ini biasanya memerlukan ilmu 

pengetahuan yang obyektif dan oleh karenanya, hasil 

proses pembuktian dapat diuji secara ilmiyah (obyektif) 

oleh siapa saja. Sedangkan untuk substantive justice tidak 

memiliki ukuran yang seobyektif procedural justice, 

karena suatu diktum atau amar putusan adalah suatu 

kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah 

hukum (in abstrakto) yang dilakukan oleh hakim terhadap 

fakta-fakta hukum yang telah diuji di Pengadilan (in 

concretto). 

Penafsiran terhadap kaedah hukum ditujukan 

untuk mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan 

dalam masyarakat. Tuntutan keadilan yang diajukan 

masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan apa 

yang dianggap adil oleh masyarakat dalam setiap kasus 

pidana di depan hakim. Ini biasanya terkait dengan situasi 

konkrit dan kondisi sosial setempat. Masyarakat tidak 
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akan menilai menurut prinsip-prinsip abstrak sebagai 

dirumuskan hukum, melainkan menurut apa yang dalam 

situasi konkrit terasa adil. Jadi tuntutan keadilan disini 

agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk 

memperhatikan semua unsur konkrit dalam kasus yang 

dihadapi. 

Kepastian hukum di sisi lain selalu menuntut agar 

hukum dirumuskan secara sempit dan ketat agar tidak 

terjadi kekaburan sedikitpun, akan tetapi semakin sempit 

dan terperinci perumusan hukum, maka hakim itu makin 

kaku dan makin sempit pula ruang kebebasannya. 

Sehingga mungkin saja suatu putusan hakim sesuai 

dengan norma-norma hukum, tapi tidak sesuai dengan 

keadilan menurut pandangan masyarakat. Dalam kondisi 

dan situasi demikian hakim hendaklah membebaskan diri 

pengaruh tekanan baik yang datang dari pemerintah, 

maupun pejabat pembuat undang-undang serta pada rasa 

keadilan yang dirumuskan waktu itu, yaitu apa yang 

dirasakan adil menurut perasaan keadilan hakim itu 

sendiri. 

      2. Kemandirian Hakim Pengadilan 

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan 

badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum 

pidana. Melalui badan inilah konkritisasi hukum positif 
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dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan 

pengadilan. Ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa 

bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana 

yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha 

penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-

peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan 

kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai 

kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada 

norma-norma hukum pidana tersebut. 

Posisi ini tampak, bahwa pengadilan/hakim 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan 

tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari 

keadilan (yustisiabelen) untuk mendapat keadilan serta 

menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan 

kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh 

karenanya dapatlah dimaklumi akan adanya dan 

terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan 

peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan pengadilan/hakim yang bebas, guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana 

Kekuaasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata 
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mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di 

dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, 

luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu 

hal secara adil atau memberikan keadilan.  

Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan 

secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan 

fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan 

peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis 

serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar 

profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa 

pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh 

kepentingan pihak-pihak.
256

 

Berdasarkan  uraian dan pandangan diatas maka 

penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar 

filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar 

filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, 

maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh 

kekuasaan ektra judisial dalam melaksanakan fungsi dan 

kewenangan kekuaaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan 

itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang 

diberikan undang-undang atau hukum (legal right) bukan 

kebebasan yang bersifat alami (natural right). Oleh 

karena itu Ketua Mahkamah Agung RI  pernah 
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mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas 

pada:  

a) bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya;  

b) bebas dari paksaan siapapun, dan  

c) bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari 

pihak ektra yudisial.
257

 

 

Landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu 

sendiri mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu 

menimbulkan perbedaan dan petentangan dalam menafsirkannya. 

Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang 

pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak 

bahwa keadilan itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dari 

kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan. 

Penafsiran terhadap kaedah hukum ditujukan untuk 

mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan dalam 

masyarakat. Tuntutan keadilan yang diajukan masyarakat agar 

penerapan hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil oleh 

masyarakat dalam setiap kasus pidana di depan hakim. Ini 

biasanya terkait dengan situasi konkrit dan kondisi sosial 

setempat. Masyarakat tidak akan menilai menurut prinsip-prinsip 
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abstrak sebagai dirumuskan hukum, melainkan menurut apa yang 

dalam situasi konkrit terasa adil. Jadi tuntutan keadilan disini agar 

hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua 

unsur konkrit dalam kasus yang dihadapi. 

Kepastian hukum di lain pihak selalu menuntut agar 

hukum dirumuskan secara sempit dan ketat agar tidak terjadi 

kekaburan sedikitpun. Akan tetapi semakin sempit dan terperinci 

perumusan hukum, maka hakim itu makin kaku dan makin sempit 

pula ruang kebebasannya. Sehingga mungkin saja suatu putusan 

hakim sesuai dengan norma-norma hukum, tapi tidak sesuai 

dengan keadilan menurut pandangan masyarakat. Dalam kondisi 

dan situasi demikian hakim hendaklah membebaskan diri 

pengaruh tekanan baik yang datang dari pemerintah, maupun 

pejabat pembuat undang – undang serta pada rasa keadilan yang 

dirumuskan waktu itu, yaitu apa yang dirasakan adil menurut 

perasaan keadilan hakim itu sendiri. 

3.Tahapan dan Proses Persidangan 

Sebelum hakim sampai kepada pengambilan putusan 

dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, terlebih 

dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang 

merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Tanpa 

melalalui proses pemeriksaan persidangan ini hakim tidak 

akan dapat mengambil putusan dalam perkara pidana yang 

ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan 

didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. 
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Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik Jaksa 

Penuntut Umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi 

kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya 

serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut 

perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses 

pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. 

Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis 

formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil 

putusan dalam perkara pidana. 

Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di 

Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur 

dalam KUHAP dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, 

seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP 

dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 

Tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang. 

Disamping itu dalam praktek seringkali pelaksanaan tahap-

tahap dan tata cara persidangan disesuaikan dengan keadaan 

berdasarkan kebijakan hakim/ ketua majelis hakim atau atas 

kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam 

pemeriksaan perkara pidana, sejauh tidak menyimpang dari 

asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana. 

Pada garis besarnya proses persidangan pidana pada 

peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk 

memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 (empat) tahap. 
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1. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan 

Sela. 

       Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh 

Hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana 

oleh Ketua Majelis Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka 

untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kasulilaan 

atau terdakwanya anak-anak.
258

Pemeriksaan itu dilakukan 

secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh 

terdakwa dan saksi-saksi.
259

 Kalau kedua ketentuan tersebut 

tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi 

hukum.
260

 Pada tahap ini penuntut umum sebagai pihak 

yang diberi wewenang melakukan penuntutan, diberi 

kesempatan oleh hakim ketua sidang untuk membacakan 

surat dakwaan. Apabila pihak terdakwa tidak mengerti 

tentang isi surat dakwaan yang diajukan kepadanya, 

penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib 

memberi penjelasan yang diperlukan. 
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Pasal 153 ayat (2) KUHAP 
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Pasal 153 Ayat (4) KUHAP  
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Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat 

mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan 

penuntut umum. Keberatan (eksepsi) terdakwa dan 

penasehat hukum itu meliputi: a) pengadilan tidak 

berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi 

absolut / relatif), b)  dakwaan tidak dapat diterima (karena 

dakwaaan dinilai kabur (obscuur libel)), dan c) dakwaan 

harus dibatalkan (karena keliru, kadaluarsa atau nebis in 

idem).
261

 

Sesudah pembacaan keberatan (eksepsi) dari 

terdakwa atau penasehat hukum, hakim ketua sidang 

memberi kesempatan pada penuntut umum untuk 

mengajukan tanggapan atas keberatan (eksepsi) yang 

biasanya disebut replik.
262

 Di dalam praktek sering juga 

sebelum menjatuhkan putusan sela hakim ketua masih 

memberikan kesempatan pada terdakwa atau  penasehat 

hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang 

disebut duplik. Kesempatan yang terakhir ini tidak diatur 

dalam KUHAP, akan tetapi merupakan kebijaksanaan 

hakim berdasarkan asas keseimbangan pada pemeriksaan. 

Atas eksepsi beserta tanggapan-tanggapan tersebut 
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selanjutnya hakim ketua sidang menjatuhkan putusan 

sela.
263

  

Model putusan sela dalam praktek ada dua 

macam: a)  tidak dibuat secara khusus. Biasanya untuk 

putusan sela yang pertimbangannya sederhana, majelis 

hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan, 

selanjutnya putusan tersebut dicatat dalam berita acara 

persidangan dan nantinya akan dimuat dalam putusan akhir, 

b) dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan untuk 

putusan sela yang memerlukan pertimbangan yang 

rumit/komplek, majelis hakim biasanya menyusun putusan 

sela secara sistematis dalam suatu naskah putusan yang 

dibacakan dalan sidang. 

Secara garis besar ada tiga macam kemungkinan isi 

putusan sela:
264

a)eksepsi terdakwa/penasehat hukum 

diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut 

tidak dapat dilanjutkan, b) eksepsi terdakwa/penasehat 

hukum ditolak, sehingga terhadap perkara tersebut harus 

dilanjutkan, dan c) eksepsi terdakwa atau penasehat hukum 

baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga 

sidang harus dilanjutkan. 
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 Pasal 156 Ayat (1) KUHAP istilahnya bukan putusan sela akan 

tetapi keputusan 
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 Pasal 156 Ayat (2) KUHAP 
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Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan 

hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar 

isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut 

umum, terdakwa dan penasehat hukum untuk mengambil 

sikap menerima atau akan mengajukan perlawanan.
265

 

 

2.  Sidang Pembuktian. 

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam 

putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, 

maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu 

pemeriksaan terhadap alat-alat
266

 dan barang bukti
267

 yang 

diajukan. Dari keseluruhanan proses peradilan pidana tahap 

pembuktian ini sangat penting, karena dari hasil 

pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan 

bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya 

terdakwa dalam putusan. Bagaimana pentingnya tahap 

sidang pembuktian ini, digariskan dalam pasal 183 

KUHAP, merumuskan, hakim tidak boleh menjatuhkan 
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pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pengertian dari Pasal 183 KUHAP tersebut di atas 

dapat dipahami, bahwa untuk menentukan salah tidaknya 

seseorang dan selanjutnya hakim menjatuhkan pidana, 

maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) 

kesalahan dipandang telah terbukti jika telah dipenuhi, 

sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, b) sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh 

keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan yang 

melakukan adalah terdakwa. Mengenai Pasal 183 KUHAP 

ini menunjukkan adanya kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. Ia bebas untuk menentukan 

timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat 

bukti yang dihadapkan kemuka sidang.
268

Diluar kerangka 

itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjatuhkan putusan. 

Memperhatikan rumusan Pasal 183 KUHAP, maka 

jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian 
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menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini 

merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut 

keyakinan hakim (conviction intime) dengan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 

wettelijke). Dalam sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu 

hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu 

harus ada keyakinan hakim.  

Berdasarkan  uraian tersebut dapat memberikan 

pemahaman, untuk menentukan salah atau tidaknya 

terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen: a) 

pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan b) 

keyakinan hakim juga harus didasarkan atas atas ketentuan, 

cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

Sesuai  penjelasan tersebut di atas, ternyata bahwa 

pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang 

(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim 

yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang yaitu: a) keterangan 
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saksi, b) keterangan ahli,c) surat, d) petunjuk, dan e) 

keterangan terdakwa. Pada persidangan tahap pembuktian 

ini penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat 

bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.  

Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini 

dimaksudkan untuk meneguhkan atau membuktikan 

dakwaannya. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum 

diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti 

yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum 

terhadap dirinya. 
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BAB VII 

ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM 

SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KUHAP 

 

A. Macam-Macam Alat Bukti Berdasarkan KUHAP 

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana menrumuskan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam 

pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali 

sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang 

tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda 

maupun penjara.  

Hukum acara pidana di Indonesia, mengenai alat-alat 

bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, diatur  dalam 

Pasal 184 KUHAP, yaitu: a) keterangan saksi, b) keterangan 

ahli, c). surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa  

1. Keterangan Saksi  

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 

yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. 

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu 

berdasarkan pemeriksaan saksi. Saksi merupakan orang 
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yang memberi keterangan di muka hakim untuk 

kepentingan terdakwa. Kemudian saksi yang pertama 

didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang 

menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.
269

  

Rumusan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah 

“orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Sedangkan menurut 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan saksi dan korban, saksi adalah, “orang yang 

dapat memberi keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri danatau ia alami sendiri”.  

Berdasarkan perumusan di atas, maka dalam 

keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan didepan 

sidang pengadilan adalah:  

a) yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil 

pendengaran dari oranglain. Saksi secara pribadi harus 

mendengar langsung peristiwa pidana atauyang 

kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut;  
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b) yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar 

disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh 

saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, 

fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa;  

c) yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan 

menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang 

bersangkutan. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP 

menyatakan bahwa yang pertama kali didengar adalah 

saksi korban;  

d)  didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya 

itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian 

yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap 

unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara 

keterangan saksi dan sumbernya harus benar-benar 

konsisten satu dengan yang lainya.270  

 

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (the 

degree ofevidence) selain hal hal yang harus dibuktikan seorang 

saksi dalam persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat syarat 

agar saksi itu sah yaitu,  
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1. Syarat Formil  

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji Pasal 160 Ayat 

(3) KUHAP merumuskan: “sebelum memberi keterangan, 

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara 

agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi 

keterengan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang 

sebenarnya”. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan 

sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap 

perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian 

keterangan. Hal ini diatur dalamPasal 160 ayat (4) 

KUHAP.  

b.  Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 

KUHAP yang merumuskan bahwa anak dibawah umur 15 

tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan 

kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 

Ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. 

Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini 

tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas 

kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan 

kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.  

c.  Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 177 KUHAP butir b mengingat 

mereka tidak dapat kadang-kadang ingatannya baik 

kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam 

memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat 
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dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku 

bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 

KUHAP).  

 

2. Syarat Materil  

Syarat materiil mengacu pada Pasal (1) Butir 27 

KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, berikut merupakan 

dengan penjelasannya, sehingga dapat di artikan, bahwa:  

a)  setiap keterangan saksi diluar apa apa yang didengarnya 

sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar 

yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di 

luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak 

dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti;  

b) testimonium de audite atau keterangan saksi yang diperoleh 

sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah;  

c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari 

pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 

Ayat (5) KUHAP.
271

  

 

Darwin Prints, mengatakan bahwa: “sesuai penjelasan 

KUHAP yang merumuskan,  kesaksian de auditu tidak 

diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan 

hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula 
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untuk perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, di mana 

keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak 

terjamin kebenaranya”.
272

  

Saksi dalam memberikan keterangan hanya boleh 

mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi 

itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-

hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal-hal sesuatu 

Pasal 185Aayat (1) KUHAP. Suatu pendapat atau suatu 

persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan 

hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.
273

  

Keterangan saksi yang dianggap sah adalah keterangan 

saksi yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Dimana 

berdasarkan tafsir acontrario keterangan seorang saksi cukup 

untuk membuktikan kesalahan apabila disertai alat bukti lain. 

Dimana keterangan saksi korban merupakan keterangan yang 

paling kuat dalam pembuktian alat bukti saksi, karena korban 

sendiri orang sekaligus saksi yang benar benar mengalami 

kerugian akibat tindak pidana yang ditimbulkan.
274

  

Mengenai perkara pidana yang tidak dapat didengar 

keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi di 

dalam Pasal 168 KUHAP, merumuskan sebagai berikut:  
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a)  keluarga sedarah semenda dalam garis lurus ke atas atau 

kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa;  

b)  saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 

mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak 

saudara terdakwa sampai derajat ketiga;  

c)   suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa.  

Namun pada Pasal 168 KUHAP memberikan celah kepada saksi 

yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa untuk 

dimintai keterangannya. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya 

persetujuan Penuntut Umum atau terdakwa yang menghendaki 

keterangan dari saksi yang mempunyai hubungan keluarga 

tersebut.  

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam 

pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan 

saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang 

harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. 

Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari 

daya guna kesaksian tersebut.  

Keterangan saksi harus berhubungan, tidak boleh berdiri 

sendiri, menurut D.Simons bahwa, suatketerangan saksi yang 
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berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan.
275

 

Mengenai dihadirkanya saksi yang benar benar mengetahui suatu 

kejadian, yaitu korban yang menjadi saksi, karena korban yang 

mengalami sendiri suatu tindak pindana. Karena saksi yang 

pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang 

menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP .  

2. Keterangan Ahli  

Guna menguatkan alat alat bukti lain maka perlu 

dihadirkanya seorang Ahli untuk memperjelas peristiwa yang 

sebenarnya terjadi. Pasal 186 KUHAP merumuskan: 

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didepan 

sidang pengadilan”. Pasal 1 angka (28) KUHAP merumuskan 

“keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang 

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.  

Syarat sahnya keterangan ahli yakni,  

1. Keterangan diberikan kepada ahli.  

2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.  

3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahlianya.  

4. Diberikan dibawah sumpah.
276

  

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186 

KUHAP, uketerangan yang dikemukakan oleh ahli menimbulkan 
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dua bentuk, yakni, 1)  alat bukti keterangan ahli berbentuk “visum 

et repertum” atau “laporan”, dan 2) alat bukti keterangan ahli 

berbentuk “keterangan secara langsung” di depan sidang 

pengadilan
277

 

3. Alat Bukti Surat  

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas 

sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal 

187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang 

bernilai sebagai alat bukti yaitu.  

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 

oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai 

suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai 

alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.  

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan 

atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk 

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.  

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan 

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang 

dimintakan secara resmi kepadanya.  

4. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.  

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang 

sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim 
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(volledig en beslissende bewijskracht). Namun demikian, 

kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah 

seformal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang 

menentukan kekuatan pembuktiannya.
278

 Berdasarkan uraian 

tersebut, visum et repertum juga dapat digolongkan sebagai 

alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas suatu 

hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan 

secara resmi kepadanya oleh penyidik.  

4. Alat Bukti Petunjuk  

Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas 

suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, 

sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara 

terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 

Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat 

bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan 

kesalahan terdakwa.
279

 

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, 

serupa sifat dan kekuatanya dengan alat bukti lain, hanya 

mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang “bebas”, yang 

artinya, a) hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian 

yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas 
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menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian, dan 

b) petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri 

membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti petunjuk tetap 

terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena 

itu, agar petunjuk dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti 

lain.  

5. Keterangan Terdakwa  

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa 

lebih simpatik dan manusiawi jika dibandingkan dengan istilah 

pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah 

pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur paksaan 

kepada terdakwa untuk mengakui kesalahanya. Perkataan 

pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan 

segala sesuatu yang dilihat, diperbuat dan dialami sendiri oleh 

terdakwa, hal ini sedikit banyak masih diwarnai dengan cara 

“inkuisitur”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih 

cenderung menyudutkan terdakwa bahwa seolah-olah 

terdakwa pada saat diperiksa sudah dianggap bersalah.
280

 

Mengenai pengertian keterangan terdakwa itu sendiri 

dirumuskan pada Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, merumuskan 

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 

disidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan 

atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri”.  
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Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan 

diluar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan 

bukti di sidang selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah 

lainnya. Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, 

tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan 

ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. 

 

B.  Sistem Pembuktian  Berdasarkan KUHAP. 

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita 

sejak berlakunya het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) 

dahulu yang saat ini disebut dengan KUHAP menganut 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas 

(negtief wettelijk bewisjstheorie). 

Perbedaan antara dua kitab ini dalam hal 

pembuktian terletak pada ditentukannya minimal jumlah alat 

bukti. Pasal 294 ayat 1 HIR merumuskan: “tidak seorangpun 

boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat 

keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah 

terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang 

dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.” 

Pasal ini kemudian disempurnakan menjadi Pasal 

183 KUHAP yang rumusannya: “hakim tidak boleh 
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menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yng sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

Pasal 294 Ayat (1) HIR tidak secara tegas 

menentukan minimal dua alat bukti yang harus dipergunakan 

hakim, jiwa dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu 

alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa 

pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain 

pendukungannya dalam sidang, tidak cukup untuk dijadikan 

bukti. Fakta-fakta pendukung yang diperoleh dalam sidang 

tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan. 

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa 

pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti 

yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh 

dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum 

dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin 

terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia 

minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah 

penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah 

memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan 

keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal 

dengan nama sistem negative wettelijk. 
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Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut, merumuskan 

bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan 

bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan 

penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya 

keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam 

sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan 

antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang 

hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 

wettelijk stelsel). 

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir 

identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

merumuskan: “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, 

kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah 

menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa 

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah 

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Oleh 

karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat 

terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah 

menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk 

tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, 

yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau 

sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. 
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Kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 

KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku 

setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan 

“secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini 

berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut 

didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur 

dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa 

dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan 

hakim. 

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk 

mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk 

mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan 

tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula 

tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu 

ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam 

masyarakat.Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti 

yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 

KUHAP, yaitu: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) 

 surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa. Dengan 

demikian, untuk dapat menjatuhkan pemidanaan kepada 

seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima 

alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang 

mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan 
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bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum 

Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang 

dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. 

 Di dalam sistem pembuktian negatif yang dianut 

KUHAP, yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat 

disimpulkan pokok-pokoknya adalah: a) tujuan akhir 

pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika 

memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana, b) 

Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. 

Sebenarnya, pembuktian dilakukan untuk memutus 

perkara in casu perkara pidana, dan bukan semata-mata 

menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk menjatuhkan 

pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan 

terdakwa melakukan tindakan pidana.281 

Pada dasarnya kegiatan pembuktian dilakukan dalam 

usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum  yang 

setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Pembuktian 

dilakukan untuk memutus perkara terbukti atau tidak sesuai 

dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Ada dua syarat untuk mencapai suatu hasil 

pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini 

saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yakni, pertama, 

hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah. 
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Dua alat bukti ini tidak harus berbeda jenisnya. Jadi bisa saja 

terdiri dari dua alat bukti yang sama, misalnya keterangan 

dua orang saksi. Kedua ialah hakim memperoleh keyakinan. 

Keyakinan hakim ini harus dibentuk  atas fakta-fakta yang 

didapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat 

pertama, yang telah ditentukan oleh KUHAP. Keyakinan 

hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian 

apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk 

membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir 

penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan 

oleh hakim. 

Adami Chazawi mengatakan ada tiga keyakinan 

hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat 

dipisahkan, yaitu: 

a) keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai 

dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam 

praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak 

pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah 

dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan sah adalah 

memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau 

lebih. Namun keyakinan mengenai terbuktinya tindak 

pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa; 

b) keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan 

tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan 
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bahwa benar terdakwalah yang melakukan tindak 

pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum 

kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk 

menjatuhkan pidana pada terdakwa; 

c) keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada 

dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak 

dipidana yaitu ada alasan pembenar dan pemaaf pada 

dirinya. Jika tidak ditemukan dua alasan ini pada diri 

terdakwa, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa 

terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang 

dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana. Apabila 

hakim tidak meperoleh keyakinan pada tingkat ini, 

berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan 

atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana 

tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan 

pelepasan dari segala tuntutan hukum.
282

 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sistem 

pembuktian negatif sebaiknya dipertahankan karena dua alasan 

yaitu yang pertama, memang sudah selayaknya harus ada 

keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat 

menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa 

memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas  kesalahan 
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terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat 

hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan 

tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan 

peradilan.
283

 

Di dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian yang 

dianut adalah positif, artinya pembuktian hanya melihat pada alat 

bukti saja, yakni yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

Surat gugatan dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alat 

bukti yang sah. Jadi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan 

hakim sama sekali diabaikan. Apabila suatu gugatan sudah 

memenuhi syarat alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan 

undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan. Jadi, dalam 

sistem pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah 

kebenaran formil, tidak seperti hukum acara pindana yang 

mencari kebenaran materil.
284

 

 

C.  Kekuatan Pembuktian Terhadap Alat Bukti 

Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim 

untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah 

terjadinya peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di 

depan persidangan. Oleh karena itu hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara pidana tidak lepas dari 
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alat bukti. Pada tahap tersebut, maka berkaitan erat dengan 

asas hukum pembuktian.
285

 

Adapun hukum pembuktian (law of evidence) 

dalam perkara pidana, meliputi: 

a)  alat-alat pembuktian (bewijsmiddelen), adalah alat yang 

ditentukan oleh undang-undang secara limitative, 

digunakan Hakim untuk mengggambarkan kembali 

peristiwa pidana yang telah terjadi lampau dan bersifat 

mengikat secara hukum. Jenis-jenis alat bukti dalam 

perkara pidana telah ditetapkan secara limitative dalam 

undang-undang; 

b) penguraian pembuktian (bewijsvoering), yaitu cara-cara 

dan prosedur menggunakan alat bukti; 

c) kekuatan pembuktian (bewijskracht), yaitu bobot alat-alat 

bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, 

menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang 

sah; 

d) dasar pembuktian (bewijgrond), merupakan alasan dan 

keadaan dalam menentukan penggunaan alat bukti; 

e) beban pembuktian (bewijlast), adalah pihak yang 

diwajibkan untuk membuktikan dugaan adanya peristiwa 

pidana, yaitu Jaksa penuntut umum; 
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f) objek pembuktian, yaitu ikwal yang dibuktikan surat 

dakwaan penuntut umum, kecuali segala hal yang secara 

umum telah diketahui (facta notoir).
286

 

Rangkaian dalam hukum pembuktian tersebut 

menghantarkan hakim untuk memutus perkara yang sedang 

diperiksa supaya menghasilkan putusan pemidanaan yang 

berkepastian  hukum dan berkeadilan. 

 

D. Manfaat Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagai kristalisasi tata nilai dalam norma hukum, secara 

maksimal dan bersifat formil dibentuk oleh badan 

pembentukan undang-undang itu, masih perlu 

“diberlakukan” di tengah-tengah masyarakat. 

Alat bukti  yang sah berupa petunjuk dalam Pasal 

184 KUHAP, melalui Pasal 179 RUU KUHAP, diganti 

dengan menjadi alat bukti “pengamatan hakim” selama 

sidang. Alasan penggantian  alat bukti tersebut adalah bahwa 

pengamatan hakim telah di jadikan alat bukti yang sah  di 

Belanda, dikenal dengan istilah Eigen waarneming Van der 

Rechter, di Inggris dikenal dengan istilah, Judical Notice dan 

secara historis alat bukti petunjuk merupakan adopsi atau 

produk  HIR. Sedangkan alat bukti petunjuk di Belanda di 
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sebut Aanueijzing dan  di Inggris disebut: Indication dan 

tidak terdapat dalam KUHAP serta di negara manapun 

menetapkan di dunia.
287

  

Kemudian apabila pengamatan hakim dijadikan alat 

bukti sah pengganti petunjuk dalam KUHAP, tentu 

menimbulkan pertanyaan yang krusial, terutama bagi Polri 

selaku Penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum untuk 

mendapatkan dan atau menggunakan alat bukti pengamatan 

hakim tersebut, tentu harus kepada hakim untuk meminta 

hasil pengamatan hakim tentang kasus yang sedang 

dilakukan penyidikan atau penuntutan, hal ini tidak mungkin 

diperoleh, karena pengamatan hakim baru didapat setelah 

pemeriksaan sidang telah selesai bukan didapat pada sebelum 

pemeriksaan sidang pengadilan. 

Berbagai kekurangan dan kelebihan Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang dapat menciptakan 

hubungan antara hukum dan hak azasi manusia serta lebih 

jauh dapat menambah perbendaharaan hukum nasional atau 

setidak-tidaknya manakalah timbul konflik kepentingan 

hukum yang disebabkan terjadinya perbuatan kriminal telah 

ada aturan permainan yang lebih baru untuk menyelesaikan 

salah satu masalah sosial tersebut. Konflik kepentingan 

hukum selalu ada pada manusia yang hidup 
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bermasyarakat,
288

maka KUHAP sangat diperlukan sebagai 

aturan yang mengatur tatacara menyelesaian konflik 

kepentingan dan secara ideal setiap individu memperoleh 

pengayoman hukum. 

Pemikiran bahwa undang-undang yang berlaku sah 

merupakan bagian dari hukum yang masih harus 

diberlakukan, dan dinamika hukum tercermin di dalam 

KUHAP dapat hidup selaras dengan kenyataan yang 

berkembang dalam masyarakat. Perseorangan tidak mungkin 

dapat mempelajari  atau  mengkaji hukum terlepas dari 

ikatannya dengan masyarakat atau kenyataan sosial tempat ia 

beroperasi.
289

 Pandangan tentang hubungan timbal balik 

antara hukum dan masyarakat dalam kaitan dengan 

kenyataan-kenyataannya yang ada bukan persoalan baru lagi, 

akan tetapi pemahaman  itu adalah merupakan barang baru. 

Mengenai persoalan-persoalan hukum sekarang ini bukan 

lagi persoalan tentang legalitas formil, tentang penafsiran 

belaka, tentang penerapan pasal-pasal undang-undang 

belaka, melainkan bergerak kearah persoalan tentang 

penggunaan hukum secara sadar untuk turut dalam 

penyusunan tata kehidupan baru bangsa Indonesia bersama 
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sarana-sarana lainnya di bidang sosial, ekonomi, politik dan 

budaya. 

Pendekatan ini terkandung pula dalam asas umum 

KUHAP, ialah terletak pada kedudukan penjelsan Undang-

Undang  Nomor  8 Tahun 1981 TLNPI Nomor 3209, yang 

biasanya jarang diperhatikan. Penjelasan umum KUHAP 

terkandung maksud dari pembentukan undang-undang 

menyatakan: “kitab ini juga memuat hak dan kewajiban dari 

mereka yang ada dalam suatu proses pidana (Alinea 4 

akhir)”, dihubungkan dengan kalimat: “agar masyarakat 

dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai 

serta ditinggalkan pembinaan sikap para pelaksana penegak 

hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing 

(alinea dua akhir)”. Hal ini berarti KUHAP menjalankan 

teori keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan 

masyarakat, dan kepentingan umum yang diwakili alat 

negara atau sering disebut sebagai penegak hukum. 

Aksentuasi yang seimbang terhadap kepentingan individu 

yang tercermin dalam hak-hak tersangka atau terdakwa, dan 

kepentingan masyarakat yang menuntut jaminan keamanan 

atau ketenteraman untuk bebas dari gangguan kejahatan. 

Bertitik tolak dari hubungan timbal balik  antara 

hukum dan masyarakat tersebut di atas, pembuktian tentang 

alat bukti petunjuk dalam KUHAP merupakan suatu 

pendekatan teori untuk menjaga keseimbangan seperti dalam 
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asas umum dan penjelasan dalam KUHAP. Mata rantai 

kejahatan yang terus berkembang dalam kehidupan 

bermasyarakat akibat perkembangan teknologi, budaya, 

politik dan ekonomi tentu akan membawa dampak penafsiran 

hukum acara pidana khususnya masalah pembuktian. Alat-

alat  bukti dalam Pasal 184  KUHAP, khususnya alat bukti 

petunjuk yang dapat menghubungkan alat bukti satu dengan 

lainnya sehingga mampu memberikan keyakinan kepada 

hakim untuk memutus suatu perkara setelah dipertimbangkan 

berdasarkan hati nuraninya. 

 

E.  Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Praktek Peradilan 

Pidana 

Penerapan alat bukti petunjuk, kepada hakimlah 

diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu 

perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. 

Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat, teliti, arif 

dan bijaksana berdasarkan hati nurani (Pasal 188 Ayat (3) 

KUHAP). 

Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, merumuskan bahwa 

keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. 

Penegasan ini  memberikan makna tentang keterangannya 

tidak dapat berlaku untuk orang lain atau pelaku tindak 

pidana, sedang keterangan kawan terdakwa yang bersama-

sama melakukan perbuatan tidak dipergunakan sebagai 
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petunjuk. Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain 

harus persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa 

sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk 

memperoleh alat bukti yang sah atau sebuah alat bukti 

petunjuk dengan satu buah bukti lain pada persesuaian dalam 

keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Selanjutnya 

untuk mengetahui diperlukan dan kekuatan pembuktian alat 

bukti petunjuk dalam dalam peradilan pidana, penulis ajukan  

2 (dua) kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 

yaitu: a) putus No. 50/Pid.B/2001/PN. Kray, pada tanggal 12 

September 2001, tentang Tindak Pidana Perkosaan, dan 2) 

putusan No. 107/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 11 Januari 

2006, tentang Tentang Tindak Pidana Pembunuhan. 

Perkara di atas menunjukkan kekuatan alat bukti 

petunjuk dalam  peradilan pidana. Lebih jelas diuraikan 

secara singkat posisi kasus dan unsur-unsur  tindak pidana 

dalam proses peradilan dan suatu analisis pembuktian dalam 

putusan tersebut. 

   1. Kasus Posisi tentang Tindak Pidana Perkosaan  

Perkara tindak pidana perkosaan yang  telah diputus 

oleh Pengadilan Negeri Karanganyar di atas adalah  perkara 

yang dalam pembuktiannya diperlukan  alat bukti petunjuk 

dalam menjatuhkan putusan pidana.  
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Kasus posisi dalam perkara tindak pidana perkosaan 

dengan terdakwa Edi Setiawan alias Gendon, adalah 

berikut.  

Pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2001, sekitar jam 

01.30 WIB di kamar No. 3 Losmen Tlogodhuwur, Kalisoro, 

Tawangmangu, Karanganyar, Edi Setiawan alias Gendon, 

Pekerjaan pengemudi Pabrik Agung Tex, Agama Islam, 

telah memperkosa Kana Anggraini yang mengakibatkan: 

Hymen atau selaput dara tidak utuh, robekan baru sampai 

dasar pukul 6 (enam). Erosi bagian depan hymen kanan, 

kiri dan belakang karena tusukan benda tumpul sebesar alat 

kelamin laki-laki dalam keadaan tegang sesuai dengan 

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Karanganyar 

No. 370/013- tanggal 12 Mei 2001, yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. R. Sumaryadi, Sp. OG. Perbuatan 

terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa 

diancam pidana dalam Pasal 56 Junto Pasal 285 KUHP.  

Terdakwa Edi Setiawan dalam persidangan telah 

mengakui terus terang perbuatan dan membenarkan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian dalam 

pembuktian harus tetap cermat, teliti dalam menilai hasil 

pemeriksaan sidang untuk memperoleh keyakinan yaitu 

apakah perbuatan terdakwa seperti yang didakwakan oleh 
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Jaksa penuntut umum itu terbukti atau tidak, walaupun 

terdakwa telah mengakuinya.
290

  

Di dalam kasus ini telah diajukan enam orang saksi 

yang masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan 

disumpah terlebih dahulu, untuk mengetahui kekuatan 

pembuktian  para saksi yaitu apakah saksi-saksi tersebut 

benar-benar dinilai sebagai saksi ataukah saksi-saksi 

tersebut merupakan petunjuk, demikian pula dengan 

penilaian dari keterangan terdakwa.  

Bardasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan tersebut, maka sampailah kepada 

pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan dalam Pasal 55 dan Pasal 285 KUH Pidana. 

Pasal 285 dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a) barang siapa; 

b) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 

c) memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 

perkawinan. 

1) Unsur "barang siapa" 

a. barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini 

adalah Edi Setiawan yang tercantum dalam 

surat dakwaan sebagai terdakwa dengan 

"barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah 
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ditujukan kepada siapa saja orang sebagai 

pelaku perbuatan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ketentuan pasal ini, yang terhadapnya 

dapat dimintai pertanggung jawaban menurut 

hukum; 

b. menimbang, bahwa dimuka sidang telah 

diperhadapkan seorang laki-laki yang mengaku 

bernama Edi Setiawan alias Gendon, yang 

beridentitas sama dan bersesuai dengan 

sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 

ini, maka dengan demikian bahwa benar orang 

diperhadapkan tersebut adalah sebagai orang 

yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum 

sebagai pelaku perbuatan yang dimaksudkan 

dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

tersebut, dengan demikian berarti pula bahwa 

atas unsur "barang siapa" telah dapat terbukti 

dan terpenuhi; 

2) Unsur " dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan" 

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 

"kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan 

menggunakan tenaga terhadap orang atau barang, 

yang dapat mendatangkan kerugian bagi si 
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terancam atau mengagetkan yang dikerasi, 

sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman 

kekerasan" adalah membuat seseorang yang 

diancam 1tu ketakutan, karena ada sesuatu yang 

akan merugikan dirinya dengan kekerasan; 

3) Unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengan dia diluar perkawinan" 

a) menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 

"memaksa' adalah suatu tindakan yang 

memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain 

yang lebih wajar baginya selain dari pada 

mengikuti kehendak dan si pemaksa, dan pada 

dasarnya pemaksaan ini dibarengi dengan 

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "bersetubuh" 

adalah memasukkan alat kemaluan si pria 

kekemaluan si wanita sedemikian rupa yang 

normalitet atau yang dapat mengakibatkan 

kehamilan; 

b) adapun yang dimaksud dengan "wanita" adalah 

bukan hanya yang sudah dewasa saja akan tetapi 

juga yang belum dewasa, sedangkan yang 

dimaksud dengan "diluar perkawinan" haruslah 

diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan 
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(UU. Nomor 1 Tahun 1974) dan Peraturan 

Pelaksanaannya (IT No.9 Tahun 1975). 

    2. Kasus Posisi Tindak Pidana Pembunuhan 

Tindak pidana pembunuhan dalam perkara 

No.107/Pid.B/2005/PN. Kray, dengan terdakwa Sugeng 

dengan kasus posisi sebagai berikut:  

pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2005, sekira jam 

01.30. WIB, bertempat di Dukuh Sakul RT. 01, RW. 06, 

Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten 

Karanganyar, Sugeng, 27 tahun, laki-laki, Indonesia, 

beralamat Dukuh Sakul RT. 01 RW. 06, Desa Sringin, 

Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Buruh, 

Islam, SD, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 

lain yaitu korban Senen Parto Sentono, kutipan dakwaan 

Jaksa Umum yang tersusun sebagai berikut:
291

 Bahwa ia 

terdakwa Sugeng pada hari sabtu, tanggal 18 Juni 2005 

sekira jam 01.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu 

lain dalam bulan Juni 2005 bertempat di Dukuh Sakul RT. 

01, RW. 06, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, 

Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan 

Negeri Karanganyar, dengan sengaja menghilangkan nyawa 
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orang lain yaitu korban Senen Parto Sentono. Perbuatan 

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 

berikut: pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas 

mula-mula korban Senen Parto Sentono beserta saksi 

Kasiyem tidur berdua kemudian datang terdakwa Sugeng 

ikut tidur sekamar dan terdakwa mengatakan tidak bisa 

tidur lalu merokok, setelah merokok terdakwa sambil 

tiduran di atas tempat tidur bertiga kemudian mengutarakan 

kepada orang tuanya yaitu korban dan saksi Kasiyem 

bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 5.000,00 

(lima ribu rupiah) untuk main dingdong disebelah Pasar 

Matesih, lalu terdakwa minta supaya hutangnya tersebut 

dibayar oleh orang tuanya dan disanggupi besuk pagi, 

kemudian terdakwa bangun dan menarik kedua orang 

tuanya diajak ke kamar tidur terdakwa dan terjadi tarik 

menarik lalu terdakwa mendorong korban Senen Parto 

Sentono hingga jatuh selanjutnya terdakwa mengambil 

golok langsung dibacokkan kearah korban sampai berulang 

kali hingga meninggal dunia, melihat hal itu kemudian 

saksi Kasiyem berusaha merebut golok yang dipegang 

terdakwa namun saksi Kasiyem dibacok dengan golok 

terdakwa dan mengenai tangan kanannya hingga 

mengeluarkan darah, kemudian datang Sadiyem dan saksi 

Pani namun keduanya juga dibacok dengan golok terdakwa. 

Akibat perbuatan terdakwa korban Senen Parto Sentono 
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meninggal dunia sesuai Visum et repertum yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dr. Ratna Candrasari selaku Kepala 

Puskesmas Jumantono tanggal 18 Juni 2005, terdakwa 

melanggar Pasal 338 KUHP.
292

 

Di dalam persidangan terdakwa Sugeng bersikap 

diam dan tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim atas 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian hakim 

harus cermat, teliti dalam menilai hasil pemeriksaan sidang 

untuk memperoleh keyakinan yaitu apakah perbuatan 

terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa penuntut 

umum. Kemudian untuk membuktikan dakwaannya Jaksa 

Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 5 (lima) 

orang saksi dan seorang ahli yang masing-masing saksi 

sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu, 

untuk mengetahui bobot para saksi yaitu apakah saksi-saksi 

tersebut benar-benar dinilai sebagai saksi ataukah saksi-

saksi tersebut merupakan petunjuk, demikian pula dengan 

penilaian dari keterangan terdakwa. 

Alat bukti tertulis dipersidangan yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti surat yaitu Visum 

Et Repertum dan  Alat Bukti Petunjuk, diartikan dengan 

petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang 

karena persamaan baik antara yang satu dengan yang 

lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri 

                                                             
292

 Dakwaan dalam perkara No.107/Pid.B/2005/PN.Kray, 



302 Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan 

menandakan bahwa suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang 

bukti dan keterangan terdakwa. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan 

yang memeriksa terdakwa tersebut di atas maka Majelis 

Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Sugeng 

tersebut, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah 

terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 338 KUHP (merampas nyawa orang lain) 

dalam dakwaan primair pendapat Jaksa Penuntut Umum. 

Kemudian terhadap point selanjutnya yang menyatakan 

secara kejiwaan terdakwa tidak dapat 

dipertanggungjawabkan sebagaimana dikehendaki Pasal 44 

Ayat (1) dan (2) KUHP dalam pendapat penasehat hukum 

terdakwa sebagaimana Pledoi kuasa hukum terdakwa yang 

pada pokoknya menurut penasehat hukum menyimpulkan 

bahwa „terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya”.  

Selanjutnya mengenai dasar pembuktian dalam 

perkara Sugeng, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa 

Penuntut Umum walaupun mengenai hukuman majelis 

hakim lebih sependapat dengan penasehat terdakwa, maka 

untuk jelasnya penulis kutipan mengenai dasar-dasar 

pembuktian yang diuraikan penuntut umum dalam 

tuntutannya adalah fakta-fakta yang terungkap dalam 
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pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa 

keterangan dari saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan 

saksi ahli dan barang bukti sebagai berikut: berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka 

sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak 

pidana yang didakwakan yaitu: Primair melanggar pasal 

338 KUHP, adapun unsur-unsurnya: 

a)  barang siapa; 

b)  dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 

1) unsur “barang siapa” 

    Barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai 

subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak 

dan kewajiban dengan tidak menyaratkan kualitas 

tertentu dari pelakunya sehingga siapapun orangnya 

asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatannya secara hukum maka orang itu dapat 

dituntut berdasarkan pasal ini. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa Sugeng 

adalah sebagai subyek hukum yang dapat 

dipertanggung-jawabkan perbuatannya. Dengan 

demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan. 
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2) unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” 

Pengertian dalam unsur sengaja merampas nyawa 

orang lain, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti 

dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara 

Pemeriksaan yang telah ditandatangani terdakwa sendiri 

sebagai berikut: bahwa oleh karena perbuatan terdakwa 

telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 338 KUHP 

yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka 

terdakwa secara sah menurut hukum dan oleh karenanya 

majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak 

pidana telah terjadi sedangkan terdakwa sebagai 

pelakunya. 

Berdasarkan pertimbangan hakim yang 

memeriksa perkara tersebut di atas,semua unsur dalam 

rumusan Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa 

Penuntut Umum, yang didakwakan telah terpenuhi. 

Namun untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, 

hakim wajib mempertimbangkan tentang kemampuan 

bertanggung-jawab diri terdakwa. 

Selanjutnya mengingat hakim sependapat dengan 

penasehat hukum terdakwa seperti dalam pledoinya, 

maka berdasarkan sebagian pertimbangan hakim adalah 

sebagai berikut: a)  bahwa untuk menjatuhkan hukuman 
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terhadap seseorang maka perlu dipertimbangkan apakah 

orang tersebut mampu untuk dimintai pertanggungan 

jawab terhadap kesalahan, demikian pula terhadap 

terdakwa sugeng apakah ia bisa dikatagorikan 

sebagaimana orang yang mampu untuk 

bertanggungjawab, maka sebagaimana disebut dalam 

Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang merumuskan: barang 

siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena 

jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana, b) bahwa fakta-fakta tersebut di 

atas majelis hakim berkeyakinan bahwa terhadap 

terdakwa yang dari luarnya saja sudah nampak kalau 

gila, menderita kelainan jiwa akan sulit baginya untuk 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya 

tersebut. Hal ini diperkuat oleh saksi ahli bahwa 

gangguan kejiwaan yang sebelumnya telah dialami oleh 

terdakwa dengan adanya tekanan jiwa berat atau depresi 

sebagai penyebab penyesalan atas perbuatannya  yang 

telah dilakukan terhadap orang tuanya akan 

memperberat dan mengarah menjadi gangguan kejiwaan 

yang berat. Dalam hal demikian yang menurut hemat 

majelis hakim terlihat ada pada diri terdakwa sugeng 

seiring berjalannya waktu. Sehingga kesimpulannya 

terdakwa Sugeng yang mengalami gangguan kejiwaan 
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mengarah menjadi gangguan kejiwaan yang berat 

tersebut dapatlah diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, 

yakni terdakwa tidak mampu mempertanggung-

jawabkan perbuatannya, sehingga ia tidak bisa dipidana.
 

293
  

 

F.  Analisis Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam  

Perkara Perkosaan dan Pembunuhan   

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam 

perkara pidana tindak pidana perkosaan, register nomor: 

50/Pid.B/2001/PN.Kray, tanggal 12 September 2001, atas 

nama terdakwa Edi Setiawan adalah sudah tepat dan sesuai 

dalam mengambil pertimbangan dari segi pembuktian 

dengan dasar-dasar hukum yang ada dalam KUHAP yaitu 

hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim sependapat 

dengan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta di 

persidangan telah diajukan enam orang saksi disamping 

keterangan terdakwa yaitu Edi Setiawan dan alat bukti 

visum et repertum atas nama Kana Anggraini, di tambah 

dengan barang bukti di persidangan. Dari keenam saksi 

tersebut yang dapat dinilai sebagai saksi, alat bukti yang 

sah adalah saksi yang bernama Kana Anggraini, karena 

saksi tersebut yang menjadi korban dan mengalami sendiri 

dari akibat perbuatan terdakwa Edi Setiawan, melakukan 
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perbuatan amoral yang mengakibatkan merendahkan 

derajat wanita khususnya Kana Anggraini.  

Setelah dikaji penuh kecermatan dan keseksamaan 

dari hasil pemeriksaan dalam sidang saksi yang dinilai 

sebagai alat bukti petunjuk, adalah dari keterangan 

Terdakwa, saksi Korban dan dari saksi Ny. Dalyono alias 

Muji Lestari (Ibu Korban), mengingat bahwa petunjuk yang 

dapat diperoleh antara lain, dari keterangan saksi, surat dan 

terdakwa.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut  dalam menilai 

suatu petunjuk berdasarkan dari fakta-fakta dari hasil 

pemeriksaan dalam sidang, terhadap para saksi dan 

terdakwa adalah sudah tepat dan benar, apabila 

dihubungkan dengan dasar hukum tentang alat bukti 

petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.  

Saksi-saksi yang diperiksa dan didengar 

keterangan dalam sidang tersebut merupakan petunjuk 

adalah diperoleh dari kesaksian yang bernama, Saksi Ny. 

Dalyono alias Muji Lestari, dan Kana Anggraini, sedang 

petunjuk yang lain diperoleh dari terdakwa Edi Setiawan, 

yang mana dari keterangan itu suatu perbuatan, kejadian 

atau keadaaan, terdapat persesuaian baik antara yang satu 

dengan yang lainnya maupun dengan tidak pidana dan 

sebagai pelakunya adalah terdakwa Edi Setiawan, selaian 

itu Majelis Hakim dalam menilai atau meneliti kekuatan 
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pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 

sudah dilakukan dalam setiap keadaan tertentu sudah 

dilakukan secara penuh kecermatan, keseksamaan dan arif 

lagi bijaksana. 

Selanjutnya mengenai perkara tindak pidana 

pembunuhan dalam  Nomor: 107/Pid.B/2005/PN.Kray, 

tanggal 11 Januari 2006, atas nama terdakwa Sugeng, sudah 

sesuai dengan dasar-dasar hukum, terutama tentang 

pertimbangan hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP, 

yakni Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut 

Umum, mengenai tindak pidana yang didakwakan namun 

terkait hukuman terhadap terdakwa, Hakim lebih 

sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa.
294

  

Hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan 

telah diajukan lima orang saksi disamping keterangan ahli 

serta barang bukti. Kelima saksi dan keterangan ahli, 

setelah dikaji secara penuh kecermatan dan keseksamaan 

dari hasil pemeriksaan dalam sidang yang dapat dinilai 

sebagai alat bukti petunjuk, adalah dari keterangan saksi, 

Visum dan Saksi Ahli, mengingat bahwa petunjuk hanya 

dapat diperoleh, dari keterangan saksi dan surat dan 

keterangan terdakwa. 
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Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Karanganyar dalam pertimbangannya  sependapat dengan 

Jaksa Penuntut Umum sudah tepat apabila dihubungkan 

dengan dasar hukum tentang alat bukti petunjuk 

sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Dari saksi-

saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam 

persidangan yang merupakan petunjuk adalah diperoleh 

dari kesaksian orang yang bernama, Kasiyem, saksi 

Sadiyem dan saksi Pani serta saksi Asmo Suwarno, sedang 

petunjuk yang lain diperoleh dari bukti surat berupa Visum 

Et Repertum dan keterangan saksi Ahli, yang mana dari 

keterangan itu suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, 

terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, 

maupun dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga 

menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan sebagai 

pelakunya adalah terdakwa Sugeng. Demikian pula Majelis 

Hakim dalam menilai atau meneliti kekuatan pembuktian 

alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu sudah 

dilakukan dalam setiap keadaan secara penuh kecermatan, 

keseksamaan dan arif lagi bijaksana. 

Setelah menganalisis kedua putusan perkara 

pidana di atas, maka didapat pemgertian bahwa suatu 

perbuatan tindak pidana, tidak ada yang berakhir dengan 

sempurna. Demikian juga tentang masalah pembuktian 

dalam suatu pemeriksaan pengadilan, dimana Jaksa 
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Penuntut Umum dituntut untuk mencari alat bukti yang 

sebanyak-banyaknya agar dapat membuktikan semua 

unsur-unsur dalam pasal-pasal tuntutannya.  

Hal ini dilakukan untuk dapat membuktikan 

dakwaannya dan supaya hakim yakin tentang kebenaran 

pembuktian dan tuntuannya. Mengingat bahwa alat bukti 

saksi, surat dan keterangan terdakwa masih merupakan alat 

bukti yang berdiri sendiri, jadi wewenang Hakimlah yang 

dapat menarik kesimpulan atau menghubungkan apakah 

terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Bedasarkan uaraian 

tersebut di atas kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk 

dalam peradilan pidana adalah dapat menghubungkan suatu 

peristiwa konkrit dan menganggap bahwa fakta adalah 

bukti tindak  pidana. Meskipun hal ini adalah wewenang 

hakim dalam memutus setiap perkara yang akan 

diputuskannya. 

 

  G. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan 

Pidana 

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapar dalam Pasal 

185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, yang rumusannya 

telah diuraikan di atas. Pengertian keluatan alat bukti adalah 

seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam 

hukum pembuktian, yang diterangkan oleh. 
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a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi. 

b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli. 

c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat. 

d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk. 

e.  Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan 

terdakwa. 

Hal-hal yang secara umum (notoire feiten) sudah 

diketahui tidak perlu dibuktikan,  sesuai rumusan Pasal 184 

Ayat (2) KUHAP. Secara garis besarnya notoir dibagi dua 

golongan: 

a) sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa 

sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian 

halnya yang benarnya atau semestinya demikian, yang 

dimaksud sesuatu, misalnya: harga emas lebih mahal dari 

perak, tanah di kota lebih mahal daripada tanah di desa. 

Yang dimaksud dengan peristiwa, misalnya: pada tanggal 

17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan 

Indonesia. 

b) sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan 

selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan 

kesimpulkan demikian. Misalnya: kendaraan yang larinya 

100 km/jam, maka kendaraan tersebut akan tidak stabil 

dan sulit dihentikan seketika, arak termasuk minuman 
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keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan 

seseorang mabuk.
295

        

 

Petunjuk  adalah perbuatan, kejadian atau keadaan 

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan 

yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHAP). 

Pengertiannya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 

bersesuaiannya merupakan hal yang penting. Dari ketentuan 

Pasal 188 Ayat (1), dihubungkan dengan Ayat (2) KUHAP, 

maka perbuatan atau keadaan yang berseuaian tersebut harus 

diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa. 

Mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan 

lebih sulit, ia harus mencari dan menghubungkan antara 

perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang 

perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya 

samapai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya 

sesuatu yang telah didakwakan.   Berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 188 KUHAP tersebut, kiranya orang dapat 

mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada 

petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak 

mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa 
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mempergunakan redenering atau suatu pemikiran tentang 

adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan 

kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan 

tindak pidananya sendiri. 

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau 

keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam 

keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa itulah, 

KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu 

pemikiran, atau lebih tepat jika mengatakan, bahwa hakim 

dapat membuat suatu kontruksi atau penalaran untuk 

memandang suatu kenyataan sebagai terbukti. Hakim tidak 

boleh serampangan mengesampingkan alat bukti lain (akta 

autentik) sebagai alat bukti, melainkan harus ada alasan yang 

bisa dipertanggungjawabkan.
296

  

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam 

peradilan di atas, sisi penggunaan teori sistem pembuktian 

berdasarkan KUHAP. Pasal 183 KUHAP, memberikan 

rumusan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya”.  
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Rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua 

alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat 

dipidana. Peraturan ini berlaku sama dan mengikat  bagi 

Penyidik (Polri) maupun pihak Kejaksaan (kasus tindak pidana 

tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai 

bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP),
297

tetapi 

sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat 

dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak 

pidana yang dilakukannya. 

 Hukum Acara Pidana menggunakan sistem 

pembuktian negatif yang artinya bahwa pembuktian harus 

berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan 

hakim. Maksud  ketentuan berdasarkan undang-undang adalah 

terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang 

sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang 

mendukung dakwaan. Sedangkan pengertian keyakinan hakim 

dalam teori tersebut adalah keyakinan yang diperoleh dari 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.  

Pasal 294 Ayat (1) RIB dapat diberikan pengertian 

bahwa system negatif menurut Undang-Undang tersebut 

di atas, mempunyai maksud sebagai berikut: 

a) untuk mempermasalahkan seorang terdakwa 

(tertuduh) diperlukan suatu minimum 
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pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-

undang; 

b) namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-

tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang tersebut, jikalau hakim 

tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa 

ia tidak boleh mempermasalahkan dan 

menghukum terdakwa tersebut.
 298

 

 

Asas negatif wettelijk yang dianut KUHAP, 

tercermin pula secara nyata pada Pasal 189 Ayat (4) 

KUHAP, bahwa berdasarkan “keterangan terdakwa” saja 

tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan 

perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertakan 

dengan alat-alat bukti yang lain. Jadi, hakim tidak boleh 

menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya 

berdasarkan satu saksi saja (unus testis nullus testis), oleh 

karena dianggap sebagai bukti yang tidak cukup (Pasal 

185 Ayat 2 KUHAP), artinya kekuatan pembuktian 

dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh 

hakim. (onvoldoende bewijs) 

Setelah memperhatikan sistem negatief wettelyk 

dari HIR yang dianut oleh KUHAP, sistem ini sebaiknya 

dipertahankan sebab keyakinan Hakim tentang kesalahan 
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terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu pidana sangat 

diperlukan, agar hakim tidak terpaksa menghukum orang, 

sedang Hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan 

terdakwa. Selanjutnya berfaedah sekali, apabila ada aturan 

yang sedikit banyak mengikat Hakim  dalam menyusun 

keyakinannya, agar supaya ada patokan-patokan tertentu 

yang harus dituruti oleh Hakim dalam melakukan 

peradilan.  

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara 

komprehensif dan lugas, namun nilai pembuktiannya 

tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. 

Kebenaran yang dicapai dalam pembuktian merupakan 

kebenaran yang relatif, hal ini disebabkan bahwa 

pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya 

memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang 

dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang 

dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan 

kebenaran. Sehingga keyakinan tentang sesuatu hal 

memang benar-benar telah terjadi harus dapat diciptakan 

dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila 

hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat 

diterimanya oleh pihak lain, maka akan tidak mempunyai 

arti. Tidak mempunyai arti dimaksud karena bukti dalam 

ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap 

pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi, tidak seperti bukti 
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dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti 

menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak 

sifatnya.
299

  

Kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum 

bersifat relatif, tetapi mempunyai nilai yang cukup 

signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian 

adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran 

fakta hukum yang menjadi pokok perkara bagi 

hakim.
300

Oleh karena itu hakim akan selalu berpedoman 

dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian. 

Dengan demikian , acara pembuktian menempati posisi 

penting dari jalannya persidangan di pengadilan. 

Pembuktian  diartikan bahwa suatu proses 

mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan 

alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim 

terhadap kebenaran dari alat-alat bukti yang menjadi dasar 

tuntutan, atau alat-alat bukti yang dipergunakan untuk 

menyanggah tentang kebenaran alat-alat bukti yang telah 

dikemukakan oleh pihak lawan. Dalam hal pembuktian 

tindak pidana pencucian uang, yang perlu dibuktikan 

adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan (schuld). 

Pembuktian kesalahan  terdakwa  mengandung ciri-ciri 
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atau unsur-unsur sebagai antara lain: a) kelakuan yang 

bersifat melawan hukum, b) dolus (kesengajaan) atau 

Culpa (kealpaan), dan c) kemampuan bertanggung jawab 

pelaku. 

Perkara pidana sistem pembuktiannya berbeda 

dengan perkara perdata, biasanya  perkara pidana lebih 

ketat dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara 

perdata, karena dalam praktek pidana yang mencari 

kebenaran materiil, dianut pembuktian dengan stelsel 

negative, artinya untuk menjatuhkan putusan dalam 

perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja, 

tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim, apakah 

terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dan pembuktian ini 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
301

 

Teori-teori  di atas apabila dihubungkan dengan 

tatanan hukum pembuktian yang merupakan alat untuk 

mencapai kebenaran yang sesungguhnya, di mana hakim 

dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya 

kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan rumusan 

Pasal 183 KUHAP, maka kita mengenal 2 (dua) teori,  

pertama, suatu perbuatan pidana harus dibuktikan dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim 

harus yakin akan kesalahan terdakwa, kedua, keyakinan 
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Hakim harus didasarkan alat bukti. Kedua teori ini saling 

terkait  dimana alat bukti meyakinkan hakim dan 

keyakinan hakim didasarkan alat bukti. 

Perihal alat bukti tersebut di atas, tentu membatasi 

ruang lingkup penulisan ini, sehingga perlu mengetahui 

maksud, kegunaan dan batasannya tentang alat bukti 

menurut KUHAP. Maksud dan batasan alat bukti  ialah  

alat-alat yang sah itu gunanya untuk memberi kepastian 

kepada Hakim tentang benar telah terjadinya peristiwa-

peristiwa, kejadian-kejadian dan adanya keadaan-keadaan, 

yang penting bagi pengadilan perkara yang 

bersangkutan.
302

 

 Seperti diketahui dalam KUHAP,  memberikan 

batasan tentang alat bukti yang sah, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Selanjutnya untuk 

mengetahui pengertian, maksud dan hubungannya alat 

bukti lain dengan alat bukti petunjuk dalam pembuktian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Perlu 

kiranya mengenal tentang sistem pembuktian dalam 

hukum pembuktian dan sistem pembuktian dalam 

KUHAP, karena dengan cara ini dapat mengetahui 

diperlukannya alat bukti petunjuk dalam proses peradilan 

pidana.  
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Arah pemeriksaan persidangan, majelis hakim 

setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang 

ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal seperti: a) 

perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan 

persidangan, b) apakah terdakwa telah terbukti bersalah 

melakukan perbuatan tersebut, c) kejahatan atau 

pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa, dan d) 

pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa. 

Analisis dengan menggunakan teori sistem 

pembuktian di atas  dapat menjawab  kekuatan pembuktian 

alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana adalah  

memiliki sifat kekuatan pembuktian sama  dengan alat 

bukti lain, sebagaimana yang telah diuraikan mengenai 

kekuatan pembuktian keterangan saksi, keteranan ahli, dan 

alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan 

pembuktian yang bebas. Terlebih dalam hukum acara 

pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, 

tidak ada satu melebihi yang lain.  

Tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana 

tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-

ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang 

satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum 

acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai 

pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain. 

Namun karena alat bukti petunjuk timbul dari alat bukti 
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lain, maka penggunaannya berada  pada level paling bawah 

dibanding alat-alat bukti lain, dalam hal penggunaan, 

meskipun secara normatif berada pada urutan alat bukti 

nomor empat,  dan terkait penilaian kekuatannya alat bukti 

petunjuk ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa 

perkara. 
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