
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Pembuktian dan Alat Bukti 

1. Teori Pembuktian 

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan 

sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa 

tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna 

leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha 

menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan 

dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara 

pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di 

sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah 

pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 

terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan 

pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa 

yang  terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin. 
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Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagi berikut, (Andi 

Hamzah 2001:247-253): 

  

a.  Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka ( conviction in time) 

Bersalah atau tidaknya  terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata 

ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan 

oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau 

hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa. 

 

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction 

raisonee). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang perann penting 

dalam menentukan salah tidaknya terdakwa , namun keyakinan hakim tersebut 

harus berdasarkan pada alsan-alasan yang dapat diterima  akal dan logis . 

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk)  

teori pembuktian ini berpedoman pada perinsip pembuktian dengan alat – alat 

bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk 

membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat 

bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

d. Pembuktian menurut undang-undang secar negative (negatief wettelijk) 

teori pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan gabunga 

dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori 

pembuktian dengan keyakin belaka. 
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Ada 3 cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung  dalam perundang-

undangan, ke-3 cara tersebut antara lain adalah : 

1. Menentukan unsur. 

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam 

buku Ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas 

bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Untuk mengetahui maksud 

rumusan tersebut, perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang 

terdapat dalam rumusan tindak pidana itu. 

2. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. 

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-

unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu 

pengetahuan dan praktek peradilan. 

3. Menentukan kualifikasi. 

Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur 

tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak 

pidana tersebut. 

Andi Hamzah (2005 : 45) mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian 

mencakup 3 hal, antara lain : 

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 

(Positief Wettelijk Bewijs Theorie). 

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang 

disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar 
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undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijs Theorie). Dikatakan 

secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. 

Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini 

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan 

mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang 

keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) 

dalam acara pidana. 

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut dia 

Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran 

selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran 

itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman 

mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat 

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction 

Intime/Conviction Raisonce). 

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa 

pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. 

Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan 

bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Manurut Wrjono Prodjodikoro 

(Andi Hamzah, 2005:247), mengemukakan : “Sistem pembuktian demikian 

pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan 

kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi 

dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini 
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memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. 

Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan 

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan 

keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau 

teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(laconviction raisonnee)”. 

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang 

berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim 

dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan 

yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu 

kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian 

tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau 

teori pembuktian ini disebut juga pembuktian jalan tengah atau yang berdasar 

keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama 

yang disebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan 

yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang 

secara negatif.  

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan 

hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan 

hakim bahwa ia bersalah. Perbedannya ialah bahwa yang  tersebut pertama 

berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan 

kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan 
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hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian 

yang mana yang ia akan pergunakan. 

c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief 

Wettelijke Bewijs Theorie) 

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, 

semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang 

negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “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.” 

Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini 

disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa 

ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan 

kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan 

terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak 

dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah 

hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah. 

Ilmu hukum pembuktian mengenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu 

sebagai berikut : 
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1) Tingkat keterbuktian yang paling lemah. Tingkat lebih besar kemungkinan 

keterbuktian (Proponderance of evidence) 

2) Tingkat Keterbuktian yang agak kuat yang “Jelas dan meyakinkan” (Clear 

and Convincing Evidence). 

3) Tingkat keterbuktian yang sangat kuat sama sekali tanpa keraguan 

(Beyond reasonable doubt) 

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah: 

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( Positif Wettwlijks 

theorie). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal 

bebarapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu 

kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini 

undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara 

bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah di 

pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan 

berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang 

diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas 

kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang 

cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagimana ditetapkan undang-

undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat 

dibuktikan dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi 

karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang 

disebut oleh undang-undang.  
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2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu Berhadap-hadapan 

secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara 

positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari 

bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu 

membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa 

benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal 

pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang 

didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yag didakwakan. Dengan sistem ini, 

pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam 

undang-undang. 

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis 

(Laconvivtion Raisonnee). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang 

berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (la conviction raisonnee). 

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 

keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian 

disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-

peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 

bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (Vrije 

bewijs theorie) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu 

ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang disebut diatas, yaitu pembuktian 

berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) dan 

yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative. 
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2. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 

 

Melalui optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana, pada dasarnya tujuan 

hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran 

materil/materieele waarheid” atau kebenaran yang sungguh-sungguhnya. Tegas 

dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran Hakiki”. 

Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritik dan praktik peradilan 

guna mewujudkan materieele waarheid maka suatu alat bukti mempunyai peranan 

penting dan menetukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian 

secara cermat agar tercapai “kebenaran Hakiki” sekaligus tanpa mengakibatkan 

hak asasi terdakwa. 

 

Para ahli hukum memiliki banyak pandangan tentang hukum, bahkan sebagian 

ahli hukum mengatakan, bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas 

sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang 

selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Kansil memberikan definisi 

hukum secara luas tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 

lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (process) yang mewujudkan 

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (Kansil, 1989: 11). Hukum sebagai 

kaidah sosial tidak lepas dari nilai (value) yang berlaku di suatu masyarakat, 

bahwa dapat dikaitkan pula hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat (R Tresna, 1975: 22). Hukum merupakan 

pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pendapat ini 

memiliki maksud, bahwa jika nilai-nilai dalam masyarakat berubah, maka 
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selayaknya hukumpun mengikuti perubahan tersebut. Akan tetapi, permasalahan 

yang muncul adalah, apakah hukum yang senantiasa mengikuti perubahan 

tersebut dengan konsekuensi hukum akan selalu tertinggal di belakang, ataukah 

hukum yang memprakarsai perubahan tersebut. Berbicara tentang perubahan 

hukum ini, kita mengingat kembali pemeo yang sangat terkenal yaitu UBI 

SOCIETAS IBI IUS yang bermakna dimana ada masyarakat di situ ada hukum, 

maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan 

hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka 

hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat 

berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu 

(perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum. sebagai alat untuk mengubah ke 

arah yang lebih baik (law as a tool of sosial engineering). Terlepas dari 

pandangan hukum berubah mengikuti perubahan masyarakat atau hukum sebagai 

alat mengubah masyarakat, para ahli hukum sepakat, bahwa hukum harus bersifat 

dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, 

ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum 

harus dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus 

dibentuk dengan berorientasi pada masa depan, hukum tidak boleh berorientasi 

kepada masa lampau. 

 

Menurut Kansil (1989: 215), tidak perlu diperdebatkan bagaimana hukum 

menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan bagaimana hukum menjadi 

penggerak ke arah perubahan masyarakat. Kenyataannya, dimanapun dalam 

kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan 

hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang 
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lebih baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang 

bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat berubah 

terlebih dahulu maupun konsep law as tool sosial engineering mempunyai tujuan 

untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber 

pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya 

dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembagalembaga hukum, 

peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum 

masyarakat. 

 

Peraturan-peraturan yang ada saat ini kadangkala memiliki keterbatasan dalam 

pengaturan, baik dalam substansi maupun dalam ruang lingkup berlakunya 

peraturan tersebut. Jika penyusunan peraturan baru merupakan salah satu solusi 

untuk menutupi keterbatasan peraturan yang ada, maka solusi yang lain untuk 

menutupi keterbatasan peraturan tersebut yaitu dengan penemuan hukum. Apabila 

suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan sekalipun ditafsirkan 

menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis sedangkan di lain pihak hukum 

kebiasaan atau hukum adatpun tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim 

pada penyelesaian perkara itu, berarti persoalan ini bersangkutan dengan 

kekosongan hukum dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang 

kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil 

hukum dengan sistem materiil dari hukum. Berdasarkan beberapa ketentuan yang 

mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) 

dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi 
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dasar lembaga yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian 

dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi 

analogi, konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi argumentum a contrario. 

 

Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara common law seperti Amerika Serikat 

lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP di Indonesia. Alat-alat bukti 

menurat Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut forms of evidence 

terdiri dari: 

a. Real evidence (bukti sungguhan) 

b. Documentaiy evidence (bukti dokumenter) 

c. Testimonial evidence (bukti kesaksian) 

d. Judicial notice (pengamatan hakim). 

 

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:  

a. keterangan saksi 

b. keterangan ahli 

c. surat 

d. petunjuk 

e. keterangan terdakwa.  
 

Apabila dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat 

bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat 

bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "pengakuan 

terdakwa" menjadi keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang tercantum dalam 

Pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno, karena sama dengan Ned. Sv. 

yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubahnya dalam Sv. yang 

baru, berikut : 
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Sv. yang baru itu disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 sebagai berikut : 

a. eigen waameining van de rechter (pengamatan sendiri oleh hakim), 

b. verklaringen van de verdachte (keterangan terdakwa), 

c. verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi), 

d. verklaringen van een deskundige (keterangan seorang ahli), 

e. schriftelijke bescheiden (surat-surat). 

 

Apabila dibandingkan antara ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 339 

Ned. Sv. tersebut, maka ternyata bahwa tidak semua pembaruan dalam Ned. Sv. 

ditiru oleh KUHAP. Selain tata susunannya berbeda, juga masih tetap tercantum 

dalam KUHAP petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti sama dengari HIR dan 

Ned. Sv. yang lama. 

a. Keterangan Saksi 

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.  

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 alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu (Pasal 1 ke-27 KUHAP) Pada umumnya semua orang 

dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 

KUHAP berikut : 

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa 
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2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 

ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena 

perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga 

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa. 

 

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi intinya hanya berlaku bagi pemeriksaan 

biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. 

Hal  tersebut  dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai 

berikut; 

"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat 

bukti yang sah." Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, 

satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup 

sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat”. 

b. Keterangan Ahli 

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli keterangan 

yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan 

apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan 

hal ini. Dikatakan sebagai berikut. "Keterangan seorang ahli ini dapat juga 

sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum 

yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat 

sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak 
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diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka 

pasca pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan 

dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah 

ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim." 

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan 

dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. 

KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 

ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: 

"Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah 

atau berjanji" Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya 

tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal 

tersebut dikatakan: "Keterangan saksi alau ahli yang tidak disumpah atau 

mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. tetapi 

hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 

c. Surat 

Surat adalah pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang 

menterjemahkan suatu pikiran. Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti 

maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat 

bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal 187 KUHAP membedakan akta autentic, 

akta dibawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat : 

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat. atau yang 
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dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangan itu; 

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan 

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi 

daripadanya 

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain. 

 

Berdasarkan konteks diatas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat 

bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi 

kriteria berikut : 

a) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. 

b) Surat itu di buat dengan sumpah. 

d. Petunjuk 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena 

persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, 

keterangan terdakwa. 



 36 

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, 

masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv. 

yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 

yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. 

 

Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana 

karena menurut van Bemmelen petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada 

artinya. Apabila kita bertitik tolak pada pada esensi alat bukti petunjuk, 

selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHP menentukan bahwa: 

 

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena 

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat 

diperoleh : 

a) Keterangan saksi 

b) Surat 

c) Keterangan terdakwa. 

 

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.  
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e. Keterangan Terdakwa 

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti 

tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa 

hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun 

pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim 

mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian 

menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ. 44/45 No. 589. 

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan 

sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut: 

1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan 

2) Mengaku ia bersalah. 

3) KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai 

alat bukti dalam Pasal 184 butir c. Berbeda dengan peraturan lama yaitu 

HIR yang menyebut ''pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti menurut 

Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan 

antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi ditemuinya 

adanya kesenjangan dalam KUHAP, yang mana seharusnya diisi nanti 

dengan yurisprudensi yang baku.  
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B. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana 

 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 

UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48/2009). 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) 

lingkungan peradilan Agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan 

peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 

ayat (2) dan Pasal 2 UU No. 48/2009).  

1. Hakim  

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau 

Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah 

diserahkan kepada hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; 

menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman 

artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah Hakim dipakai terhadap 

orang budiman, ahli, dan orang bijaksana. 

 

Di dalam hukum acara Hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHAP). 

Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutus perkara Hakim itu 

terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan 

siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal 
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peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung 

jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya. 

2.  Kewajiban Hakim. 

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili 

adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus 

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang 

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

(Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak 

ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena Hakim itu 

dianggap mengetahui hukum CuriaIus Novit. Jika aturan hukum tidak ada ia harus 

menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas 

maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat 

menggunakan hukum adat. 

 

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti 

dan mamahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

serta dalam memepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

mampertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU 

N0.48/2009). 

 

Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan 

suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim 

anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 UU No.48/2009). Sebelum 



 40 

melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah atau berjanji menurut agama dan 

keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) UU No. 48/2009). 

 

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan 

bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa 

dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan 

bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang 

diucapkan atau ditanyakan hakim. 

 

Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali 

perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika Hakim dalam 

memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa 

atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan 

batal demi hukum.  

3.  Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai 

hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan, Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada 

pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya pada saksi-

saksi begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan 

kebenaran materil dan pada akhirnya Hakimlah yang bertanggungjawab atas 

segala yang diputuskannya. 
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Ada lima hal yang menjadi tanggungjawab Hakim yaitu : 

a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi 

putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan 

doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht 

terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan 

dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggungjawab jurist  

yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum. 

b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot 

menjadi suatu adat yang hampa tanpa berjiwa, melainkan harus senantiasa 

diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum 

dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan. 

c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum 

dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada 

umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya 

perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem 

hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan 

kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam 

hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke 

pemulihan pada posisi asli restitutio in integrum. 

d. Totalitas Hukum; meksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim 

dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di 

bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas Hakim 

melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan 

kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam 
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keputusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut 

kepada Hakim agar keputusannya menperhitungkan situasi dan pengaruh 

kenyataan sosial-ekonomis. 

e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan 

kepada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan 

dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara 

adalah manusia sebagai pribadi yang memepunyai keluhuran. Dalam 

personalisasi hukum ini memunculkan tanggungjawab Hakim sebagai 

pengayom (pelindung), disini Hakim dipanggil untuk bisa memberikan 

pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai 

pribadi yang mencari keadilan. 

Ketika Hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu 

proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal 

sebagai berikut : 

1. keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya; 

2. keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

serta dapat dipidana; 

3. keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.  

 

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana 

serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian 

dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sesudah itu Hakim akan 



 43 

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan 

atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.  

 

Pada pelaksanaan musyawarah tesebut Hakim ketua mejelis akan mengajukan 

pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua 

sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis 

dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 

ayat (2) sampai (5) KUHAP).  

 

Bila dalam pelaksaanaan musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka 

keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga dapat diperoleh 

putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi 

Terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang 

disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya. 

 

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari 

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) 

KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila 

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 

terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 

(2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan 

menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).  
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C. Sejarah Hukum Pembuktian KUHAP 

 

Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara 

konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara 

di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 Tahun 1981, hukum acara pidana 

di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara 

pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa 

Indonesia. Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi 

oleh sistem hukum eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami 

perkembangan hingga abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana 

Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Perkembangan sistem 

peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan 

diperkenalkannya sistem inquisitoir sampai dengan pertengahan abad ke-19. 

peoses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inqusitoir dimasa itu 

dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk 

menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk 

memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila 

tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau 

kesalahannya itu, maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka 

melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. 

 

Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan 

berkas hasil pemeriksaanya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa 

perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum 



 45 

dalam berkas tersebut. Walaupun pada, masa ini telah ada penuntut umum namun 

ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, 

khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan 

perkara yang bersangkuatan. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian 

perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana.  

 

Kemudian dengan timbulnya gerakan revolusi Perancis yang telah mengakibatkan 

banyak bentuk prosedur lama didalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai 

dengan perubahan iklim social dan politik secara revolusi. Khususnya dalam 

bidang peradilan pidana muncul bentuk baru yakni the mixed type, yang 

menggambarkan suatu sistem peradialan pidana modern di dataran eropa, yang 

dikenal dengan the modern continental criminal procedure. Munculnya sistem 

baru dalam peradialn pidana ini diprakarsai oleh para cendikiawan eropa. Pada 

sistem themixed type tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya inquisitoir, akan 

tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh public prosecutor. Selain itu 

pada sistem ini peradialan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya 

penyelidikan terdapat seorang ”investigating judge” atau pejabat yang tidak 

memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti dalam perkara pidana.  

 

Kemudian ketika bangasa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum 

acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pada pemerintahan Bangsa 

Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara 

pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui 

atau juaga dikenal dengan nama Het Herziene inlandsch Rgelement atau H.I.R 

(staatsblad tahun 1941 nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam 
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penggolongan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi landraad dan 

hukum acara pidana bagi raad  van  justitie. Penggolongan hukum acara pidana 

ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk 

bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa eropa dan timur asing di jaman 

hindia belanda.  

 

Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya 

ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan 

tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya belum memberikan jaminan dan 

tehadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan mertabat 

menusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum.  

 

Demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal 

sebagaimana telah dijelaskan, maka Het Herziene Inlandsch Reglement, 

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 serta semua 

pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peaturan perundang-undangan 

lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak 

sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang 

hukum acara pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

 

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang No.8 

tahun 1981) di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang 

mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar 

humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di 
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Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di 

Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada 

falsafah pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.  


