
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984. Ratifikasi suatu konvensi Internasional berarti aturan dan ketentuan-

ketentuan dalam konvensi itu menjadi bagian dari hukum nasional. Hal tersebut 

berarti bahwa secara yuridis negara peserta berkewajiban untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan Konvensi Perempuan serta rekomendasi Komite PBB tentang 

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cominite on the Elemmation of 

Discrimination Agamst Women-CEDAW). Bahkan pemerintah juga turut 

menandatangani deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang 

dikeluarkan PBB pada Tanggal 20 Desember 1993 sebagai wujud keinginan 

bangsa Indonesia berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus 

segala bentuk diskriminasi perempuan. 

Menurut Myra Diarsi, bahwa dalam konvensi CEDAW tersebut telah 

diidentifikasi tiga wilayah di mana kekerasan terhadap perempuan biasanya 

terjadi, yaitu: 

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk 

pemukulan, penganiayaan seksual terhadap anak-anak perempuan, kekerasan 

yang berkaitan dengan mas kawin, pengrusakan alat kelamin perempuan dan 

kebiasaan tradisional lain yang membahayakan perempuan, kekerasan oleh 
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anggota keluarga atau pasangan dan kekerasan yang berkaitan dengan 

eksploitasi. 

2. Kekerasan fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum 

termasuk perkosaan, penganiayaan seksual, intimidasi di tempat kerja, 

lembaga pendidikan dan tempat-tempat lainnya, perdagangan perempuan dan 

prostitusi paksa. 

3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dibiarkan oleh negara dimanapun 

terjadi (violence by oinission).
1
 

 

Dahulu suami merasa tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap istri adalah 

suatu hal yang biasa, artinya perbuatan tersebut bukan termasuk sebagai perbuatan 

tercela. Dengan kata lain, masyarakat umumnya bisa menerima jika suami 

melakukan kekerasan (menganiaya) istrinya jika terjadi perselisihan antara 

keduanya dalam kehidupan berkeluarga. Laki-laki memiliki otoritas terhadap 

perempuan karena disahkan oleh kultural, membuat laki-laki mempunyai hak atas 

subordinasi perempuan dan kepatuhannya. 

Pengetahuan tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap 

perempuan juga masih amat terbatas, antara lain banyak bentuk-bentuk tindak 

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak diketahui (hidden 

crime). Kenyataan ini disebabkan perempuan sebagai korban (victim) kekerasan 

tersebut apalagi dalam lingkungan keluarga sangat merahasiakan, kemungkinan 

adanya rasa malu jika diketahui oleh pihak luar. Dalam hal ini kekerasan dalam 

rumah tangga diterima masyarakat lebih sebagai urusan domestik, urusan 

keluarga, urusan pribadi ketimbang sebagai tindak pidana. Sebagai akibatnya 

seringkali reaksi masyarakat terhadap tindak pidana jenis ini terlambat, yaitu pada 

saat korban sudah terluka bahkan sudah meninggal dunia. 

                                                           
1
 Myra Diarsi. Layanan yang Berpihak. Jakarta. Komnas Perempuan. 2001. hlm. 5 
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Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi dan 

urusan keluarga juga membuat aparat hukum segan untuk campur tangan, 

sehingga terkesan hukum berhenti di depan pintu keadilan. Hukum lebih sering 

berperan sebagai pemadam kebakaran, atau jika memberi solusi keputusan justru 

salah, antara lain memberi nasehat agar istri kembali kepada suami atau anak 

kembali kepada orang tua. 

Kekerasan dalam rumah tangga bersifat domestik, maka hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk kekerasan yang jarang dilaporkan ke polisi. Rendahnya data 

dalam arsip polisi tidak berarti bahwa kekerasan tidak terjadi, tetapi lebih besar 

kemungkinannya karena korban tidak melapor. Korban mengalami hambatan 

psikologis yang sangat besar untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada 

pihak lain dan atau pihak polisi. Selama itu, kekerasan dalam rumah tangga pada 

umumnya dilakukan oleh orang yang semestinya bertindak sebagai pelindung 

korban, baik dalam hal suami menganiaya istri, orang tua menganiaya anak 

maupun pembantu. 

Korban cenderung mendiamkan penganiayaan pertama yang dideritanya dengan 

harapan pelaku akan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada 

umumnya pelaku memang menyesal setelah menganiaya dan terlibat dalam 

honeymoon sindrom atau sindroma bulan madu, yaitu memberi hadiah-hadiah 

setelah menganiaya. Tetapi alih-alih berhenti, si pelindung justru cenderung akan 

semakin sering menganiaya karena merasa aman dengan ketiadaan perlawanan 

dan korban sejak awal peristiwa itu terjadi. 
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Kekerasan terhadap perempuan (violence against women) selama ini dianggap 

sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga, hal ini terjadi karena 

dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat 

pribadi (domestic violence) dan rahasia atau aib rumah tangga sehingga sangat 

tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain padahal segala 

tindak kekerasan terhadap rumah tangga menurut Deklarasi penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh PBB Tahun 1993 menyebutkan  

kekerasan domestik harus disebut kejahatan demikian juga Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga) mengatur bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 

Fenomena penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak 

hukum terutama pada tahap penyidikan sampai pada tahap pembuktian di 

pengadilan, yang sering menjadi sorotan publik dikarenakan sifat dan karakter 

dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri yang bersifat tertutup, kurangnya 

alat bukti, bersifat delik aduan yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pelapor, 

ketakutan terbukanya aib keluarga, dan lain sebagainya. 

Guna membuktikan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka diperlukan alat bukti yang sah. 

Alat-alat bukti yang sah yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari: 
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1. Keterangan saksi.  

2. Keterangan ahli.  

3. Surat.  

4. Petunjuk.  

5. Keterangan terdakwa.  

Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang 

dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan 

seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang 

mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab 

terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya 

tindak pidana.
2
  

 

Visum et repertum termasuk kedalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat 

bukti (corpus delicti). Visum et repertum merupakan surat yang dibuat atas 

sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut 

mempunyai kekuatan otentik. 

Sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka visum et 

repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk 

dalam kategori alat bukti surat. Proses selanjutnya, visum et repertum dapat 

menjadi alat bukti petunjuk, yang diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, 

bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:  

1) Keterangan saksi.  

2) Surat. 

3) Keterangan terdakwa. 

                                                           
2
 I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso. Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta. Bina 

Aksara. 2004. hlm. 125 
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Visum et repertum dapat dikatakan sebagai sarana utama dalam penyidikan 

perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun 

mati. Visum et repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana 

apabila kalau bunyi visum tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. 

Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum 

dibuat dengan sumpah jabatannya. Visum merupakan tanda bukti, sedangkan 

korban yang diperiksa adalah bahan bukti. Nilai visum et repertum hanya 

merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti 

pendapat dokter yang membuat visum et repertum tersebut. Visum et repertum 

merupakan alat bukti yang sah sepanjang visum et repertum tersebut memuat 

keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. 

Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara jelas menentukan bahwa 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus 

membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et 

repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang 

memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.  

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, terlihat bahwa visum et repertum dalam 

perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memegang peranan dan 

fungsi yang cukup penting. Hal ini mengandung arti jika perkara kekerasan dalam 

rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan visum et repertum tidak akan 

ditindaklanjuti ke tahap penyidikan maupun penyelidikan oleh penyidik 
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kepolisian, dan sudah pasti perkara tersebut tidak sampai pada proses pemeriksaan 

di sidang pengadilan. Dengan demikian, terlihat bahwa khusus untuk perkara 

kekerasan dalam rumah tangga, maka saksi saja tidak cukup kuat untuk 

membuktikan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tanpa disertai 

adanya visum itu sendiri. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini 

yaitu yang dilengkapi dengan visum et repertum sebagai alat bukti. Berdasarkan 

hasil prariset seperti perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 770/Pid/B/Sus/2011/PN.TK, dimana terdakwa 

telah menganiaya setelah istrinya meminta uang untuk kebutuhan rumah 

tangganya. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kekerasan 

fisik yaitu dengan cara memukul, menjambak rambut, menyeret korban bahkan 

membenturkan kepala korban kepala ke tembok rumah, yang mengakibatkan bibir 

korban pecah dan mengeluarkan darah, terdakwa juga sempat menggigit 

punggung bagian kiri sambil memukul korban. Akhirnya, korban melaporkan 

kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Rajabasa dan oleh penyidik disuruh untuk 

melakukan visum ke Rumah Sakit Abdul Moeloek. 

Hasil visum et repertum yang dikeluarkan rumah Sakit Umum Daerah dr. H. 

Abdul Moeloek pada tanggal 30 April 2011 dengan No. 353/2190.A/IV/2011 oleh 

Dr. Rasyidah, hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : 

1. Pasien datang dalam keadaan sadar; 

2. Pada pipi kiri lima setengah sentimeter dari garis tengah hidung, tiga 

sentimeter dari sudut mata kiri terdapat bercak kebiruan ukuran dua sentimeter 

kali setengah sentimeter; 
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3. Pada bibir atas sebelah kanan terdapat bercak kemerahan ukuran satu setengah 

sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak sekitarnya; 

4. Pada dagu sebelah kiri tiga sentimeter dari garis tengah dagu terdapat bercak 

biru keunguan ukuran dua sentimeter kali satu setengah sentimeter; 

5. Pada punggung kiri satu setengah sentimeter; 

6. Pada punggung kiri satu setangah sentimeter dari garis pertengahan belakang 

tujuh setengah sentimeter dari puncak bahu terdapat bercak kemerahan ukuran 

empat sentimeter kali empat sentimeter; 

7. Pada paha kanan sebelah dalam dua puluh sentimeter dari lutut kanan terdapat 

bercak kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu setengah sentimeter; 

Kesimpulan : Pasien datang dalam keadaan sadar, pasien mengalami luka akibat 

kekerasan tumpul, pasien tidak dirawat inap.
3
  

 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga bersifat pribadi (domestic violence) dan rahasia atau aib rumah tangga, 

sehingga tidak jarang dari kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi dan diperkuat dengan alat bukti yang cukup, baik berupa keterangan 

dokter ahli berupa visum et repertum maupun saksi-saksi, tidak diselesaikan 

sampai ke meja hijau. Walaupun visum et repertum mempunyai kekuatan otentik 

sebagai alat bukti, akan tetapi faktor kekeluargaan, rasa malu dan perjanjian atau 

kesepakatan antara suami dan istri, lebih dominan dalam proses penyelesaian 

tindak pidana, sehingga perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

jarang diselesaikan sampai dengan proses penjatuhan pidana. Apabila dilihat dari 

kasus tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana 

dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 

770/Pid/B/Sus/2011/PN.TK, maka terlihat bahwa atas dasar visum et repertum 

yang dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa, sehingga 

                                                           
3
 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 770/Pid/B/Sus/2011/PN.TK 
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hakim berkeyakinan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan melakukan tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk penulisan 

tesis dengan judul “Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Proses 

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. 

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dia atas, yang akan dibahas 

dalam tesis ini, adalah: 

a. Bagaimanakah fungsi dan kekuatan pembuktian visum et repertum bagi 

perkara kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari KUHAP dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga? 

b. Mengapa visum et repertum perlu dalam pembuktian tindak kekerasan 

dalam rumah tangga? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka ruang lingkup materi penulisan 

tesis adalah berkenaan bidang hukum pidana, dengan bahasan terhadap fungsi 

dan kekuatan pembuktian visum et repertum bagi perkara kekerasan dalam 

rumah tangga ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perlunya 

visum et repertum dalam pembuktian tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
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Selanjutnya, ruang lingkup tempat penelitian yaitu di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui dan menganalisis fungsi dan kekuatan pembuktian visum 

et repertum bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari 

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Mengetahui dan menganalisis perlunya visum et repertum dalam 

pembuktian tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu 

Hukum Pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan 

pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi aparat 

penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman), khususnya 

mengenai fungsi visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
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D.  Kerangka Pemikiran dan Konseptual 

1. Kerangka Pemikiran 

Menurut Muladi, penegakan hukum (law enforcement) harus disertai 

kesadaran hukum agar hukum dapat ditegakkan dan tetap eksis di masyarakat. 

Teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein memandang bahwa penegakan 

hukum pidana substantif (substantive law of crimes) dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu: total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Namun 

kenyataannya di lapangan terdapat pembatasan dalam hukum acara sehingga 

membatasi ruang gerak dimana tidak dapat dilakukan penegakkan hukum 

(area of no enforcement). Pada full enforcement ini juga digunakan diskresi 

oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap 

kasus tersebut. Sementara actual enforcement adalah ruang penegakan hukum 

yang sesungguhnya.
4
  

 

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, bahwa hukum pembuktian adalah 

merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam 

alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, 

syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 

hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-

sumber hukum pembuktian adalah: 

a. Undang-undang;  

b. Doktrin atau ajaran;  

c. Yurisprudensi.
5
  

 

Martiman Projohamidjojo, mengemukakan bahwa untuk menilai kekuatan 

pembuktian terhadap alat-alat bukti, ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu : 

1. Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap 

cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, 

dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini 

hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, 

hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk 

menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. 

Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan 

hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim 

dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka 

                                                           
4
 Muladi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 1995. hlm. 16 

5
 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar 

Maju. 2003. hlm. 10 
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hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang 

sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap 

seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat 

menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu 

tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya 

terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan 

pribadi seorang hakim. 

2. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif (positief 

wettelijk), dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang 

dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat 

mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai 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 

putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara 

mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, 

maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan 

itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, 

walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. 

Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan 

tersangka, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 

itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan 

putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula 

sebaliknya andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak adanya 

kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka 

hakim harus membebaskannya. 

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (negatief 

wettelijk), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana 

apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-

undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari 

adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan 

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. Atas dasar Pasal 183 

KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem 

pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam 

hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan 

yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang 

(minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan 

tentang ada tau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh 

menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat 

bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang 

kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang 
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sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika 

bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan 

pidana atas diri terdakwa. 

4. Sistem pembuktian bebas (vrije bewijstheorie), dalam teori ini ditentukan 

bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk 

mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat 

bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut 

secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan 

semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. 

Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai 

teori conviction raissonee. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara 

pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah 

berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara 

pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang 

sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam 

dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan 

terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu 

ketentuan.
6
 

 

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum 

acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada khususnya, aspek 

“pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan 

seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam 

menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi 

dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan 

terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan 

dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa 

                                                           
6
 Martiman Projohamidjojo. Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Jakarta. Pradnya Paramitha. 2010. hlm. 100-103 
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perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan suatu tindak pidana. 

KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 

seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman 

pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu 

sistem negatif menurut undang-undang (Negatif Wettelijk).  

Visum et repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila 

kalau bunyi visum tersebut telah dibacakan dimuka sidang pengadilan. 

Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum 

dibuat dengan sumpah jabatannya. Visum merupakan tanda bukti, sedangkan 

korban yang diperiksa adalah bahan bukti. 

Nilai visum et repertum hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan 

hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat visum et 

repertum tersebut. Visum et repertum merupakan alat bukti yang sah 

sepanjang visum et repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang 

dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. 

Pendapat seorang ahli tidak selalu sama dengan ahli lainnya walaupun 

pendapat-pendapat ahli tersebut didasarkan pada data pemeriksaan yang sama. 

Maka wajarlah apabila hakim kadang kala menolak bagian pendapat dan 

kesimpulan dari seorang ahli yang ditulis dalam visum et repertum. Akan 

tetapi, seyogyanya hakim tidak menolak bagian yang memuat keterangan 
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segala apa yang dilihat dan didapat seorang dokter dalam melaksanakan 

tugasnya, yakni memeriksa dan meneliti barang bukti yang ada. 

2. Konseptual 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa 

yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, 

sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu 

kesehatannya, dan seseorang yang mati.
7
  

b. Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat 

dipakai untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan atau gugatan.
8
  

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, 

larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
9
  

d. Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan 

atau tidak berdaya lagi. Dijelaskan lebih lanjut oleh R. Sugandhi mengenai 

kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat 

mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini 

dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana 

                                                           
7
 I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso. Loc cit. hlm. 125. 

8
 Sumarsono. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 50. 

9
 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 37. 
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yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau tak 

sadar akan dirinya.
10

  

e. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.
11

  

                                                           
10

 R. Sugandhi. KUHP dengan Penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. 2009. hlm.40 
11

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 


