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ABSTRACT

EXISTENCE REVOCATION OF DEFENDANT’S TESTIMONY IN
INTERROGATION (BAP) INVESTIGATION IN THE TRIAL AND THE

IMPLICATIONS OF JUDGE'S DECISION

By

HETY RATNA NOVITASARI

Testimony of the defendant is what the accused claimed trial of acts committed or
that himself known or he experienced himself. Judge in assessing the reasons for
revocation information from the defendant may not refuse or take it for granted
reasons for revocation. The issues in this thesis is how does the existence of
revocation information from the defendant in the BAP investigation in the trial
against the judge's decision and how the implications of deleting the information
of the accused in the trial BAP investigation against the judge's decision.

This research was conducted using a normative juridical approach problems with
secondary data where the data was obtained from the research literature. Analysis
of the data described in narrative form sentences and analyzed qualitatively, then
for the next drawn a conclusion.

Based on the results of research and discussion in mind that the existence of
revocation information from the defendant is if the judges accept such revocation,
the testimony of the defendant can be used as evidence in the trial. If the judge
refuses, then the testimony of the defendant can not be used as evidence. The
implications of the revocation information from the defendant is if the judges
accept such revocation, the revocation information from the defendant result in
acquittal. If the judge refuses, then the testimony of the defendant as to cause the
lifting of the criminal verdict against the defendant.

The suggestions in this study is that the investigator to conduct the interrogation
of the suspect did not act arbitrarily, did coercion and persecution. The judge
should reject or accept the revocation information from the defendant cautious,
wise and prudent.

Keywords : Revocation of Defendant’s Testimony, Interrogation (BAP)
Investigation, Judge's Decision



ABSTRAK

EKSISTENSI PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PENYIDIKAN DI

PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Oleh

HETY RATNA NOVITASARI

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
Hakim dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak boleh
menolak atau pun menerima begitu saja alasan pencabutan. Adapun permasalahan
dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah eksistensi pencabutan keterangan
terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim dan
bagaimanakah implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan
di persidangan terhadap putusan hakim.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif
dengan data sekunder dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis
data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif,
kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa eksistensi
pencabutan keterangan terdakwa adalah apabila hakim menerima pencabutan
tersebut, maka keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
persidangan. Apabila hakim menolak, maka keterangan terdakwa tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa
adalah apabila hakim menerima pencabutan tersebut, maka pencabutan
keterangan terdakwa berakibat terjadinya putusan bebas. Apabila hakim menolak,
maka pencabutan keterangan terdakwa berakibat terjadinya putusan pidana
terhadap terdakwa.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar penyidik dalam melakukan proses
penyidikan terhadap tersangka tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang,
tidak melakukan pemaksaan dan penganiayaan. Hakim hendaknya dalam menolak
atau menerima pencabutan keterangan terdakwa bersikap hati-hati, arif dan
bijaksana.

Kata Kunci : Pencabutan Keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Penyidikan, Putusan Hakim
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MOTO

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka
bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak

berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”

(QS. Al Furqon: 72)

Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan.

(Sir Francis Bacon)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk

mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum

pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (substantif atau materiil) dan

hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum materiil terdiri dari

peraturan-peraturan yang memberi hak dan kewajiban-kewajiban, agar dalam

melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya tidak terjadi

konflik dan semuanya terjadi secara teratur. Namun apabila terjadi pelanggaran

hukum dalam hukum materiil, maka yang telah dilanggar harus ditegakkan atau

dipertahankan. Hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana yang telah

dilanggar disebut hukum acara pidana (hukum pidana formil).

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
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bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu

dapat dipersalahkan.1

Kebenaran materiil baru didapat setelah perkara diperiksa di muka persidangan,

yaitu melalui pemeriksaan lisan oleh hakim atas dakwaan yang diajukan oleh

penuntut umum, pledoi pembela dan tangkisan terdakwa sendiri. Ini berarti, dalam

mempertimbangkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada informasi yang

bersifat tertulis seperti hasil pemeriksaan penyidikan polisi yang tertuang dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, atau pledoi serta surat dakwaan,

akan tetapi juga keterangan lisan dari saksi dan terdakwa yang bersangkutan.

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada

mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses

pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa. Undang-undang hukum

acara pidana disusun dengan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup

bangsa dan negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam

upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. 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.2 Untuk mencapai suatu masyarakat

yang tertib, tentram, damai, adil setiap persoalan hukum pidana harus diselesaikan

dengan proses peradilan dalam suatu acara pemeriksaan, karena menurut hukum

acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah

melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan

1Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm 7-8
2Mahfud Manan. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 2010. hlm 4
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benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan di perlukan

adanya suatu pembuktian.3

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan

sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan,

dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman

pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah

dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.4

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.5

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat

penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran

dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah

dicari bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakim dalam mengambil

3Ahyar. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terhadap Terdakwa Pada
Persidangan Dan Implikasinya. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. Volume 2. Tahun
2014.
4M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
2009. hlm 273
5Ibid.
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putusan akhir.6 Hukum pembuktian yaitu merupakan sebagai dari acara pidana

yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang

diaanut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu

pembuktian.7 Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: a) Undang-Undang; b)

Doktrin atau ajaran; c) Yurisprudensi.

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa

dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami

penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan

kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman

masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang

setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa

terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, tanpa mengurangi hak

si terdakwa sebagai warga negara Indonesia.8

Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP menganut sistem

negatif wettelijk, dalam pembuktian pidana yaitu sesuai Pasal 183 KUHAP 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.”

6Teguh Samudra. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Penerbit Alumni. Bandung. 1992.
hlm 26.

7Hari Sasangka. dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa
dan Praktisi,Cv. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm 18.

8Efraim Theo Marianus. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa di
Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum. Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013.
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Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi

keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni diatur

dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), namun terkadang tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan

mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan

yang digariskan KUHAP.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan

Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP untuk menerapkannya

sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap prinsip atas asas praduga

tak bersalah (presumption of innocence), sebagai prinsip universal yang dipakai

dalam penegakan hukum (law enforcement), sebagaimana diatur dalam Pasal 8

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa:

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

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat

dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-

undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara,

menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya

jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan

ketentuan  yang dibuatnnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi
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hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim

tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri

atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat

informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka

hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah

cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan

palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa

pidana yang terjadi. Seharusnya keterangan di penyidik dan keterangan di

persidangan hendaknya dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik

disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam

persidangan disebut keterangan terdakwa.9 Jawaban atau keterangan yang

diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga

dan dengan bentuk apa pun juga.10

Proses persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang

diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada

penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara

Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan

terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu hal yang ironi

memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan

9Martiman Prodjohamidjojo. Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010. hlm 137.

10M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan
Penuntutan:Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 136.
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pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan

menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi

bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara

Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan.

Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat

dalam BAP penyidikan, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui

kebenarannya.11

Alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat

memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam

dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang

didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat

terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, tentunya melanggar hak

terdakwa untuk memperoleh keadilan.12

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat

pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung

dan disertai alasan yang mendasar dan logis.13 Contoh kasus nyata terkait

pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

penyidikan di persidangan adalah yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotabumi

dengan terdakwa bernama SYAHRUL bin A. ROMLAN (38 tahun). Terdakwa

bersama dengan dua orang temannya yang bernama Eri Kaizar Bin Abdul Aziz

dan Budi Prasetyo Bin Riyanto, tertangkap sedang mengkonsumsi sabu-sabu oleh

11Mardika Angga Rosang. Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan
Terhadap Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Agustus/2015.

12Erdiansyah. Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu
Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru Edisi No. 1. 1 Agustus 2010.

13M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm. 325.
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anggota Kepolisian Polres Lampung Utara. Pada saat proses penyidikan terdakwa

mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika

jenis sabu-sabu adalah miliknya. Namun pada saat proses di persidangan terdakwa

membantah bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu

seberat 7,04 gram adalah milik terdakwa dan mencabut keterangannya dalam

BAP penyidikan sepanjang kepemilikan dari barang tersebut.

Terdakwa membantah tentang kepemilikan barang tersebut karena dahulu pada

waktu penyidikan, terdakwa diintimidasi oleh Eri Kaizar dengan memberikan

jaminan janji kepada terdakwa dimana Eri Kaizar bermohon kepada terdakwa dan

berjanji akan mengurus anak dan isteri terdakwa selama terdakwa menjalani

hukuman, namun Eri Kaizar tidak menepati janjinya. Bahwa pencabutan BAP

penyidikan yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan haruslah tidak dapat

diterima karena alasan yang dikemukakan terdakwa adalah alasan yang tidak

berdasar. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung

tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan “Pengakuan

terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan

yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Sehingga dalam

putusannya hakim menyatakan terdakwa SYAHRUL BIN A.ROMLAN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan menjatuhkan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun.14

14Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.
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Kasus lainnya terkait pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan adalah perkara Nomor 936

K/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Arief Hariyanto yang sebelumnya divonis oleh

Pengadilan Negeri Padang yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Padang

(Sumatera Barat) selama 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta rupiah atas

kepemilikan 0,3 gr shabu-shabu, diputus bebas di tingkat Kasasi oleh Mahkamah

Agung. Alasan pembebasan oleh majelis Kasasi ini dikarenakan terdakwa pada

saat proses penyidikan tidak didampingi penasihat hukum padahal ancaman

hukuman yang disangkakan di atas 5 tahun penjara. Selain itu Majelis Kasasi

menilai pencabutan BAP penyidikan oleh terdakwa sah oleh karena sebelumnya

terdakwa dibujuk oleh Penyidik untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu

tersebut dengan janji bahwa orang yang diduga pelaku sebenarnya, RUM, akan

segera ditangkap, namun hingga kasus tersebut diputus ternyata tidak dilakukan

penangkapan terhadap RUM tersebut. Hal lainnya yang menjadi alasan Majelis

Kasasi mengabulkan permohonan kasasi terdakwa ini hingga akhirnya memutus

bebas yaitu karena alat bukti yang bisa membuktikan shabu-shabu yang menjadi

barang bukti hanyalah keterangan dua petugas polisi yang menangkap terdakwa,

tanpa didukung bukti lainnya.15

Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah

untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa

adanya hambatan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena

ternyata dalam praktik di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan

15Pencabutan BAP yang Dibenarkan dan Pemeriksaan Tersangka Tanpa Penasihat Hukum.
https://krupukulit.com/2012/10/22/pencabutan-bap-yang-dibenarkan-pemeriksaan-tersangka-
tanpa-penasihat-hukum/. Diakses Pada 22 September 2016. Pukul 22.34 WIB.



10

problematika. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan

keterangan terdakwa, dimana dalam praktik di persidangan hakim tidaklah mudah

menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sebagai hasil dari proses verbal yang

dilaksanakan penyidik terhadap tersangka tidak memiliki kekuatan sempurna bagi

hakim untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa berdasarkan alasan

dalam keadaan bingung maka keterangan/pengakuan terdakwa di muka polisi dan

di muka persidangan dapat berbeda (Yurisprudensi No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29

Mei 1975) juga bahwa pengakuan seorang tersangka di muka polisi dalam

pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan

yang dalam bahasa asing disebut “bloke bekentenis” yang dalam bahasa

Indonesianya kurang lebih berarti “pengakuan hampa”. Pengakuan dalam

pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer

(anwijzing) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah,

menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.16

Dengan demikian, hasil pemeriksaan oleh pihak penyidik tidak lebih dari sekedar

pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan, sebab apa yang tertulis

dalam BAP penyidikan tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan

tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan terpaksa

karena disiksa. Kedudukan BAP penyidikan dalam proses pemeriksaan terdakwa

di muka sidang tidak lebih dari sekedar catatan-catatan yang dibuat oleh pejabat

16Henny Mono. Praktik Berperkara Pidana. Bayumedia. Malang. 2010. hlm 56.
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resmi (penyidik). Bila ada perbedaan antara BAP penyidikan dengan pengakuan

terdakwa di muka sidang yang harus dianggap benar adalah apa yang

dikemukakan di muka persidangan itu, bukan yang ada di BAP penyidikan.

Dengan demikian, ketentuan hukum memperkenankan atau memberikan hak bagi

terdakwa untuk melakukan penyangkalan bilamana apa yang tertera dalam BAP

penyidikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Lebih dari itu, seorang tersangka

yang tengah diperiksa tidak wajib menandatanganinya.17

Problematika lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah

mengenai eksistensi keterangan terdakwa di penyidikan, dalam hal digunakan

untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana

ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sesuatu hal yang fungsi dan nilainya

digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka

kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan

terdakwa pada tingkat penyidikan. Pencabutan keterangan terdakwa akan

menimbulkan problematika lain, yakni implikasi pencabutan keterangan dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan terhadap putusan

hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk

menulis tesis dengan judul “Eksistensi Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di Persidangan dan Implikasinya

Terhadap Putusan Hakim”.

17Ibid. hlm 70-71.
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP

penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim?

b. Bagaimanakah implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP

penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang mana

membahas mengenai Eksistensi Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di Persidangan dan Implikasinya Terhadap

Putusan Hakim. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri

Kotabumi, Penyidik Polres Kotabumi, Kejaksaan Negeri Kotabumi. Penelitian ini

dilaksanakan pada Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP

penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.
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b. Untuk menganalisis implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP

penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan kajian hukum pidana, khusunya berkaitan pada eksistensi

pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan dan

implikasinya terhadap putusan hakim.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi penegak

hukum maupun masyarakat dalam menangani perkara-perkara berkaitan

dengan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di

persidangan terhadap putusan hakim.
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D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam

berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan dan implikasinya

terhadap putusan hakim, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pikir

Teori PembuktianTeori Pertimbangan
Hakim

Simpulan

Pencabutan Keterangan Terdakwa
dalam BAP penyidikan di
Persidangan

Hakim dalam memutus perkara
berdasarkan fakta yang terjadi di
persidangan

Eksistensi Pencabutan
Keterangan Terdakwa dalam
BAP Penyidikan di
Persidangan Terhadap
Putusan Hakim

Implikasi Pencabutan
Keterangan Terdakwa dalam
BAP penyidikan di
Persidangan Terhadap
Putusan Hakim.
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2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relavan untuk pelaksanaan penelitian hukum.18 Berdasarkan definisi tersebut

maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Bunadi Hidayat, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan yaitu:

1. Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di

dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang

harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di

antaranya: dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan

dengan perbuatan terdakwa.

18Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm 72
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2. Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non

yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminoligis dan filosofis.19

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3

(tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu

merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat

dipidana, dan akhirnya

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.20

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan

yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

19Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Alumni. Bandung. 2009. hlm 93.
20Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.

Bandung. 2002. hlm 21.
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2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh

instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban maupun masyarakat.
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5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dan penjatuhan

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang

berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak,

agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bagi bangsanya.21

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu

hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam Pasal 183

KUHAP tertuang “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

yang bersalah melakukannya”.

21Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika.
Jakarta. 2010. hlm 105-106.
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Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian

yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem

pembuktian yaitu:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata (Convictim-

in Time)

Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benar-benar diserahkan

pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari

alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Menurut

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa22:

Sistem pembuktian convictim-in time menentukan salah tidaknya

seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian

“keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem ini keyakinan hakimlah yang paling menentukan salah tidaknya

seorang terdakwa, sehingga dengan leluasa hakim dapat menarik dan

menyimpulkan atas keyakinannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang

diperiksanya ataupun langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, pada sistem ini kebijaksanaan hakim sangat diperlukan agar

tujuan dapat terwujud yaitu keadilan.

Kelemahan dari sistem pembuktian conviction-in time yaitu jika alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap

terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa

22Ibid. hlm 256.
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bisa bebas. Sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan

tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim

meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh

penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang

Logis (Conviction-Raisonee)

Sistem pembuktian conviction in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa

batas tetapi pada sistem conviction raisonee, faktor keyakinan hakim

“dibatasi”, sehingga keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan

yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Andi Hamzah juga memberi

pengertian tentang sistem conviction-raisonee yaitu23:

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi,

putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem ini dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

pada dasarnya memiliki sebuah kesamaan dimana kedua-duanya tetap

berdasarkan keyakinan hakim, hanya saja perbedaannya terletak pada dasar

keyakinan hakim timbul. Jika pada sistem pembuktian conviction raisonnne

keyakinan itu di dasarkan pada alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan tersebut

bisa didapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan, sedangkan pembuktian

berdasarkan undang-undang secara negatif keyakinan hakim didasarkan pada

aturan undang-undang.

23Andi Hamzah, Op.Cit. hlm 253.
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c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini tidak berdasarkan atas keyakinan hakim artinya dalam hal ini

keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam menentukan salah tidaknya

seorang terdakwa, pembuktian dengan sistem ini mendasarkan pada alat-alat

bukti yang ditentukan undang-undang. Penjatuhan hukuman terhadap seorang

terdakwa, baru dapat dihukum atau dipidana apabila yang didakwakan

kepadanya terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut

undang-undang. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan dimana hakim

hanya sebagai corong dari undang-undang. Hal ini bertentangan dengan

kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar

undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar conviction in

time. Sistem ini dinilai paling baik karena sistem ini selain berdasarkan

undang-undang agar ada kepastian dan tidak berdasarkan subjektivitas semata

juga mendasarkan pada keyakinan hakim agar hakim juga aktif sehingga dapat

mencapai kebenaran materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) kita telah dijelaskan

menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini

dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.”

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. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar

pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat

bukti antara lain :

1. Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi

korban maupun dari saksi terdakwa yang mengetahui secara langsung

kronologi peristiwa

2. Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh hakim dalam menentukan

suatu tindak pidana apakah sudah layak memenuhi unsur-unsur  dari

perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.

3. Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya

yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam

memutus suatu perkara.

4. Petunjuk. Petunjuk biasanya ditentukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta

lain dipersidangan maupun yang telah hakim gali ditengah masyarakat.

5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang

sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpuan alat

bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.
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Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat

menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian

yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan

terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Sebagaimana

ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan, keterangan terdakwa

saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan, bahwa tidak

seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang

didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah.

Perlu diketahui tidak semua keterangan terdakwa dapat dijadikan atau mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa untuk mengaku

atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap

suatu perbuatan mengenai suatu kedaaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu

hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan

“pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal

dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus

kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Adanya

penyangkalan dari terdakwa tidak perlu menyebabkan hakim harus
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menyampingkan alat bukti keterangan dari terdakwa untuk membantu hakim

menemukan bukti.24

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam pelaksanaan penelitian.25 Berdasarkan definisi tersebut, maka

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Eksistensi berasal dari kata bahasa latin existere yang artinya muncul, ada,

timbul, memiliki keberadaan aktual.

b. Implikasi adalah akibat hukum dari suatu perbuatan, tindakan ataupun

kebijakan yang didasarkan pada ketentuan.

c. Pencabutan keterangan terdakwa adalah suatu proses atau keadaan dimana

terdakwa menarik kembali pernyataannya atas apa yang dia utarakan dalam

tingkat penyidikan (Berita Acara Pemeriksaan) dikarenakan hal-hal tertentu.26

d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap

tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan

suatu tindak pidana.27

e. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang.

24P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan
Hukum Pidana & Yurisprudensi. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 431.

25Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm 72
26 Syaiful Bakhri. Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana. P3IH. Jakarta. 2009. hlm

69.
27 http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/Berita+Acara+Pemeriksaan+(BAP). Diakses

Pada 17 Agustus 2016. Pukul 13.27 WIB.
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f. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili.

g. Keterangan adalah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu atau

penjelasan; sesuatu yang menjadi petunjuk; segala sesuatu yang telah

diketahui atau yang menyebabkan tahu.28

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi

kepustakaan (library research) dengan mempelajari, melihat dan menelaah

mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,

konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum

yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini

merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam

kerangka penemuan-penemuan ilmiah.29

28Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1994. hlm 724.
29Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.

Rajawali Press. Jakarta. 2006. hlm 15.
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2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian

ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian pustaka (library research). Jenis

data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok

penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
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Acara Pidana, Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299

K/Kr/1959 dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, tesis, jurnal, kamus hukum,

makalah dan sumber dari situs internet.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai

masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang

menjadi narasumber adalah:

a. Penyidik Polres Kotabumi : 1 orang

b. Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabumi : 1 orang

c. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi : 1 orang  +

Jumlah : 3 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu

eksistensi dan implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan

hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan

menggunakan proses pengumpulan data:
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1) Studi Pustaka (library research)

Studi pustaka (library research) adalah pengumpulan data dengan melakukan

serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan

kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam

penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1) Seleksi data yaitu  data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang

diteliti.

2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian

studi pustaka (data sekunder) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu

dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau

uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang
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didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan

secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu

pembahasan tentang teori-teori mengenai pertimbangan hakim, teori

pembuktian, alat bukti, tinjauan umum keterangan terdakwa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam

penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan

menggunakan data yang diperoleh di lapangan.
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IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan

penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan

mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.30

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada

teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur

tercapainya suatu kepastian hukum.31

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti yang

tercantum dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Oleh karena itu, fungsi seorang hakim

adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

30Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta. 2004. hlm 140.

31Ibid. hlm 142.
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atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. Berdasarkan

ketentuan-ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.

b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.

c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan

sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang

bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu,

dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada

kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.32

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Seorang hakim

dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana

tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah,

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

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

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (3) dikatakan

ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah

32Wahyu Afandi. Hakim Penegak Hukum. Alumni. Bandung. 1984. hlm 35.
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lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi,

sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

185 Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.33

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal

yang bersifat yuridis dan non yuridis, akan tetapi pada umumnya hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih cenderung

menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non

yuridis. Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

putusan, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi,

barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain

sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai

pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah

pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaa selain berisikan identitas

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

33Satjipto Raharjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998. hlm 11.
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2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) Pasal 184 butir e,digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan

terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam

praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan

penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut

umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan

itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

dan alami sendiri, keterangan tersebut harus disampaikan di dalam sidang

pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan

di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil

rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian testimonium de auditu

tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

4) Barang-barang Bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah

keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila

barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.
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5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah

pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan

terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan

sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal

tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.34

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras

pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban

ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas

dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat tersebut tidak

selamanya jadi pertimbangan oleh hakim.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik

maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status

sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan

tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan

dengan perasaan misalnya dalam keadaan normal, marah, mempunyai

34Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
hlm 124-135.
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perasaan dendam, mendapatkan ancaman. Adapun yang dimaksudkan dengan

status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah

sebagai penjahat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan

sebagainya.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang

dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus

dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Hal ini berbeda dengan konsep KUHAP baru di mana terdapat ketentuan

mengenai pedoman yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep

KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim

mempertimbangkan, pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,

cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan

keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah

melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kalimat ini  selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih

penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya

itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata

“Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.
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Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada

Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.35

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mangambil suatu putusan,

yaitu:

a. Raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama,

pendidikan informal dan sebagainya;

b. Instrumental in put, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan

formal;

c. Environtment in put, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai

pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi

dan seterusnya.

Yahya Harahap merinci kembali faktor-faktor tersebut, yaitu:

a. Faktor Subjektif:

1) Sikap perilaku yang apriori

Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa

terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah

bersalah sehingga harus dipidana.

2) Sikap perilaku emosional

Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang

mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai

seorang hakim yang tidak mudah tersinggung, demikian pula dengan

35Ibid. hlm 136-142.
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putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan

berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

3) Sikap Arrogence Power

Sikap lain yang memperngaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan

kekuasaan”. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi

orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).

4) Moral

Moral seorang hakim amat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi

seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi

hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor Objektif

1) Latar belakang budaya

Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi

suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat

determinis, tetapi faktor ini setidak-tidaknya ikut mempengaruhi hakim

dalam mengambil suatu keputusan.

2) Profesionalisme

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi

keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh

profesionalisme hakim tersebut.36

36Pontang Moerad. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.
Penerbit Alumni. Bandung. 2005. hlm 116-118.
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Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan

yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh

instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

diputuskannya.
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4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dan penjatuhan

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang

berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak,

agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bagi bangsanya.37

37Ahmad Rifai. Loc.Cit.
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Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin

pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim

dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48

Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat”.

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan

terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus

mempertanggungjawabkannya.38 Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang

berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang

didakwakan.39

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”.

Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “system”

(Bahasa Inggris) atau “systemata” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan

yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan

38Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djambatan. Jakarta. 2002. hlm 137.
39M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 273.
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memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama

guna  mencapai suatu tujuan tertentu”.40

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana

hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefinisikan

pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat

bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kayakinan atas benar tidaknya

perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya

kesalahan pada diri terdakwa.41 Yahya Harahap beranggapan bahwa yang

dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang yang didakwakan kepada terdakwa.42

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses

pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib

terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang

didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan

dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah.

40Diambil dari http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html. Diakses Pada 18
September 2016. Pukul 20.37 WIB.

41Andi Hamzah. Op.Cit. hlm  77.
42M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm. 252.
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2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang

secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah

notoire feiten. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa

tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.Yang

dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang

dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan

peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan

demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah

termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan

seseorang mabuk.43

b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2)

KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke

suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak

kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang

yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

43Hari Sasangka dan Lily Rosita. Op.Cit. hlm 20.
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c. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa: “Keterangan seorang

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi

bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini 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.44

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum

membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang

tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal

189 ayat (4) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa

hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan

terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti

yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

44 M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 267.
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Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang

berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti

terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa

orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang

mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan

terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.45

3. Teori-Teori atau Sistem Pembuktian

Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian

yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem

pembuktian yaitu:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata (Convictim-

in Time)

Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benar-benar diserahkan

pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari

alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Menurut

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa46:

Sistem pembuktian convictim-in time menentukan salah tidaknya

seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian

“keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar, jika hakim

telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan

45Ibid. hlm 321.
46Ibid. hlm 256.
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kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya.

Persoalan dariman hakim mendapatkan keyakinan tidak menjadi

permasalahan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan

kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.47

Kelemahan dari sistem pembuktian conviction-in time yaitu jika alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap

terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa

bisa bebas. Sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan

tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim

meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh

penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang

Logis (Conviction-Raisonee)

Sistem pembuktian conviction in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa

batas tetapi pada sistem conviction raisonee, faktor keyakinan hakim

“dibatasi”, sehingga keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan

yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Andi Hamzah juga memberi

pengertian tentang sistem conviction-raisonee yaitu48:

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi,

putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

47Sri Ingeten Br Perangin-Angin. Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana. Fakultas
Hukum Universitas Sumatra Utara. Medan. 2008. hlm 28.

48Andi Hamzah, Op.Cit. hlm 253.
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Sistem ini dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

pada dasarnya memiliki sebuah kesamaan dimana kedua-duanya tetap

berdasarkan keyakinan hakim, hanya saja perbedaannya terletak pada dasar

keyakinan hakim timbul. Jika pada sistem pembuktian conviction raisonnne

keyakinan itu di dasarkan pada alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan tersebut

bisa didapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan. Sedangkan pembuktian

berdasarkan undang-undang secara negatif keyakinan hakim didasarkan pada

aturan undang-undang.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini tidak berdasarkan atas keyakinan hakim artinya dalam hal ini

keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam menentukan salah tidaknya

seorang terdakwa, pembuktian dengan sistem ini mendasarkan pada alat-alat

bukti yang ditentukan undang-undang. Penjatuhan hukuman terhadap seorang

terdakwa, baru dapat dihukum atau dipidana apabila yang didakwakan

kepadanya terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut

undang-undang. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan dimana hakim

hanya sebagai corong dari undang-undang. Hal ini bertentangan dengan

kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar

undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar conviction in

time. Sistem ini dinilai paling baik karena sistem ini selain berdasarkan

undang-undang agar ada kepastian dan tidak berdasarkan subjektivitas semata
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juga mendasarkan pada keyakinan hakim agar hakim juga aktif sehingga dapat

mencapai kebenaran materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) kita telah dijelaskan

menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini

dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

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 bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.”

C. Bentuk Alat Bukti

Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia

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

alasan dari pengetahuannya itu.”
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Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi

ketentuan:

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.

Saksi harus mengucapkan sumpah agar keterangannya dapat menjadi alat bukti

yang sah. Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP merumuskan:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah

atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan

memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada

yang sebenarnya.”

Jika saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akibat hukumnya keterangan

saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185

ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang

merumuskan:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan

satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang

diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP di atas yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri

dan saksi alami sendiri. Keterangan saksi yang diberikan atas dasar hasil
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pemikiran sendiri bukan merupakan keterangan saksi. Begitu juga keterangan

saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai

nilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang

dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merumuskan:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

sidang pengadilan.”

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian bahwa untuk menyatakan

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan sekurang-

kurangnya ada dua alat bukti. Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHAP merumuskan:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

kepadanya.”

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Meskipun saksi yang dihadirkan jumlahnya banyak tetapi secara kualitatif

keterangannya berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan satu dengan yang

lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan suatu kejadian tertentu

maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan

kesalahan terdakwa.
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2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Namun, seringkali keterangan

ahli dianggap sama dengan keterangan saksi. Untuk mengetahui perbedaan antara

keterangan saksi dan keterangan ahli akan dapat diketahui dari ketentuan agar

keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah sedangkan tentang keterangan

saksi telah dijelaskan sebelumnya. Keterangan ahli agar dapat menjadi alat bukti

yang sah diatur dalam Pasal 120, Pasal 133, Pasal 186, Pasal 179, dan Pasal 180

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 187

KUHAP, suatu surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-

undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan

dengan sumpah. Sedangkan jenis surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau

dikuatkan dengan sumpah yang memenuhi syarat sebagai alat bukti surat

disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP:

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

yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat surat tersebut

harus:
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1) memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat

atau yang dialaminya sendiri;

2) disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Misalnya berita acara yang dibuat oleh penyidik mengenai pemeriksaan di

TKP.

b. 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. Misalnya surat izin mengemudi, surat izin usaha.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya

mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Misalnya visum et repertum.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

merumuskan sebagai berikut:

“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.”

Perumusan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP tersebut menjelaskan bahwa petunjuk penekanannya pada kata

“persesuaian”, yaitu persesuaian kejadian, keadaan, atau perbuatan maupun

persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri.
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Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang KUHAP dapat diperoleh secara limitatif dari:

a. keterangan saksi,

b. surat,

c. keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut sangat tergantung pada alat bukti

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat

melahirkannya. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak akan ada jika tidak ada

alat bukti keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP merumuskan

sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau

alami sendiri.”

Keterangan tersangka saja, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, tidak cukup

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Ketentuan

ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan karena
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pengorbanan untuk membantu seseorang atau karena ia ditakut-takuti atau karena

ia dibayar oleh pelaku yang sesungguhnya. Dengan demikian untuk menjadi bukti

yang sempurna, harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan,

dalam mana peristiwa pidana diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian

harus bersesuaian dengan keterangan saksi korban atau dengan bukti lain-lain.

D. Tinjauan Umum Keterangan Terdakwa dan Pencabutan Keterangan
Terdakwa

1. Pengertian Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai

berikut:

a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk

membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan

kepadanya.

b. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

c. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai

dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 ayat 1 KUHAP di atas menjelaskan bahwa keterangan terdakwa ialah

apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau
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yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan

terdakwa adalah:

a. Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan

b. Apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang

terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan

dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang

diperiksa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti

yang kelima atau terakhir setelah alat bukti petunjuk. Hal ini berbeda dengan HIR

yang menempatkan keterangan terdakwa pada urutan ketiga di atas petunjuk,

hanya saja dalam HIR "keterangan terdakwa" seperti dimuat pada Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan tertuduh".

Perbedaan kedua istilah ini ditinjau secara yuridis, terletak pada pengertian

"keterangan terdakwa" yang sedikit lebih luas dari istilah "pengakuan tertuduh",

karena pada istilah "keterangan terdakwa" sekaligus meliputi "pengakuan" dan

"pengingkaran", sedangkan dalam istilah "pengakuan tertuduh", hanya terbatas

pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian

pengingkaran.49 Keterangan terdakwa ini tidak perlu sama dengan pengakuan

terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu

mengaku ia melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah. Namun

demikian, ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian.

49M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 318 .
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Terdakwa mengakui melakukan delik yang didakwakan, tetapi ia tidak mengaku

bersalah.50

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai

keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang

sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa

tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Untuk menentukan sejauh

mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut

undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan

yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan

atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan

penuntut umum atau penasihat hukum. Keterangan terdakwa agar dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang sah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan

terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan fungsinya hanya membantu

dalam menemukan alat bukti. Setelah alat bukti itu ditemukan maka keterangan

terdakwa di luar sidang tidak berfungsi lagi.

b. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti,

keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

50Alfitra. Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Raih Asa
Sukses. Jakarta. 2014. hlm 111.
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1. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa di sini meliputi perbuatan yang menjadi

unsur tindak pidana maupun perbuatan lain yang ada hubungannya dengan

tindak pidana yang didakwakan. Selain itu yang dapat dinilai sebagai alat bukti

yang sah ialah keterangan terdakwa yang mengenai perbuatan yang

dilakukannya sendiri bukan yang dilakukan oleh orang lain.

2. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia

tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana

tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang

bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan

peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam

hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Namun apabila terdakwa

menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap

merupakan keterangan terdakwa.

c. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam

kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti

terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa

orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya
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sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat

bukti bagi terdakwa lainnya.

d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4): “Keterangan terdakwa saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan keapadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain”. Pada

hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum

pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah

menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana

terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dikuktikan, dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

e. Keterangan  terdakwa di luar sidang

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa

sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang

pengadilan. Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang

dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai

alat bukti sah. Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang

pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, nemum menurut ketentuan

Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang

dapat digunakan untuk “membantu” menemukan alat bukti dipersidangan, dengan

syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan

keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang
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didakwakan kepadanya. Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai

keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

a. keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,

b. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,

c. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan

terdakwa.51

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan

terdakwa, dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam

keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan

terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai

dengan argumentasi.

b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Hakim tetap harus memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yaitu minimal

dua alat bukti seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 183 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) sebagai berikut:

“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 bahwa terdakwalah

yang bersalah melakukannya.”

51M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 320-321.
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Jadi keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahannya, tetapi juga

memerlukan alat bukti lain. Meskipun terdakwa memberi keterangan berupa

pengakuan bahwa telah melakukan tindak pidana, namun hakim harus tetap

memeriksa alat bukti lainnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang

argumentatif. Terdakwa yang jumlahnya dua orang apabila memberikan

keterangan yang sama tetap bernilai satu alat bukti keterangan terdakwa, sehingga

tetap membutuhkan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimum

pembuktian.

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum

pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa

memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya

sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu

"pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping

dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam

pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya.52

3. Pencabutan Keterangan Terdakwa

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses, tata cara, atau

perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan

52Ibid. hlm 332-333.
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sebelumnya di penyidikan (BAP), di dalam persidangan yang sidang berlangsung.

Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang dan di luar sidang.

Keterangan terdakwa di luar sidang (The Confession Outside the Court) sama

sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, seperti yang tercantum dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

merumuskan:

“Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan

untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

didakwakan kepadanya.”

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang

diberikan diluar sidang ialah53:

a. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,

b. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,

c. serta berita acara penyidikan iu ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa.

Dalam memberikan keterangan terdakwa di luar sidang, terdakwa harus dijauhkan

dari rasa takut, ancaman dan penyiksaan sehingga perlu dicegah adanya paksaan

atau tekanan terhadap terdakwa, yang bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai

hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, seperti tercantum pada

53Ibid. hlm 303.
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ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa

tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”

Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan atau di perbolehkan, hal ini

dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk mengutarakan sesuatu baik itu

berupa pengakuan, pengingkaran ataupun pengakuan dari sebagian yang

dilakukan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP):

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka

atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada

penyidik atau hakim.”

Dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan

yang diberikan didalam pemeriksaan penyidikan asalkan pencabutannya itu

mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. M. Yahya Harap

mengatakan apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan berarti:54

a. Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dianggap “tidak

benar”,

b. Dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu

menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan

tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa

54Ibid. hlm 304-305.
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tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logismaka keterangan pengakuan

yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim

dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di

sidang pengadilan.

Hakim hendaknya tidak begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan

oleh saksi verbalisan atau bahkan menolak keterangannya. Ada beberapa

kemungkinan terjadi:55

1. Mungkin benar penyidik tidak melakukan penekanan atau memaksa atau

mengancam atau memukul atau menyiksa diri terdakwa;

2. Mungkin benar penyidik melakukannya;

3. Atau mungkin penyidik tidak melakukan tetapi anggota lain melakukan

perbuatan tersebut.

Memahami kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang diberikan dalam

berita acara penyidikan dapat ditelusuri dari yurisprudensi, bertitik tolak dari

yurisprudensi dapat memperoleh pedoman:

1. Dapat dipergunakan sebagai “petunjuk”.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177K/Kr/1965,

yang dikutip dalam bukunya M.Yahya Harahap yang menegaskan:56

Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II dimuka polisi dan

jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan

sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

55Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju.
Bandung. 2003, hlm 95.

56M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 305-306
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Kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan di depan pemeriksaan

penyidikan tidak dapat berdiri sendiri, dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

Namun syaratnya keterangan itu harus mempunyai hubungan satu sama lain,

sehinggadapat melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam

persidangan.

2. Pencabutan harus berdasar alasan.

Keterangan pengakuan yang di luar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di

sidang pengadilan, asalkan pencabutan tersebut mempunyai alasan yang

berdasar dan logis. Hal ini dipertegas dari putusan Mahkamah Agung tanggal

23 Februari 1960, No. 299K/Kr/1959 yang dikutip dalam bukunya M. Yahya

Harahap menjelaskan:57

Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan

dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan

terdakwa.

Dari putusan tersebut dapat dilihat antara lain:

a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah

pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis,

b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima,

c. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan

tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

57Ibid.
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E. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan

dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.58

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang

diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, proses penjatuhan putusan yang

dilakukan oleh seorang hakim merupakan suatu proses yang komplek dan sulit,

sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan bahwa putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan

penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian dalam sidang

pengadilan perkara pidana yang merupakan sesuatu yang sangat penting karena

tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan

kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan

pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan

didukung dengan keyakinan hakim.59

Secara garis besar, proses penjatuhan putusan oleh hakim ditentukan dalam Pasal

182 KUHAP, yang menentukan bahwa:

(1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana;

58M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. Jakarta.
2003. hlm 326.

59Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 54.
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b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya

yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa

terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis

dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan

turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan

bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya

sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya,

maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum

dengan memberikan alasannya.

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil

keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,

saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan

sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

(5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis 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.

(6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil

permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-

sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
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a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang

dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi

terdakwa.

(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk

keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

(8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga

atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut

umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana;

b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana;

c. Tahap penentuan pemidanaan.60

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang

memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

60Ahmad Rifai. Op.Cit. hlm 96.
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Pasal 197 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang adanya formalitas yang harus

dipenuhi dalam pembuatan surat putusan pemidanaan, yang jika tidak terpenuhi

maka keputusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum. Ketentuan

tersebut adalah:

a. Kepala putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara

diperiksa oleh hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur

dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau

tindakan yang dijatuhkan;

i. Ketentuan kepada barang siapa biaya perkara dibebankan dengan

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus,

dan nama panitera.

Persidangan perkara pidana mengenal beberapa bentuk putusan pengadilan,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.
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Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh kejaksaan, maka ketua pengadilan negeri

kemudian mempelajari berkas perkara tersebut untuk menentukan apakah berkas

perkara tersebut termasuk ke dalam wewenang pengadilan negeri setempat atau

tidak, seandainya ketua pengadilan negeri setempat berpendapat perkara tersebut

tidak termasuk wewenangnya dikarenakan:

1. Tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan

negeri yang bersangkutan; atau

2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau

ditahan berada di wilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya

dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain, sedang saksi-saksi

yang dipanggil pun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana

tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang

mengadili. Pengadilan negeri yang lain yang berwenang mengadili, untuk itu

pengadilan negeri yang bersangkutan harus menyerahkan surat pelimpahan

perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang

mengadilinya, kemudian pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan yang

berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.61

Pernyataan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan

dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa

atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi

(tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa pengadilan negeri

61M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 337.
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tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut

untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan

penasehat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak

berwenang mengadili.62

b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Surat dakwaan disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang

secara garis besar menentukan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan

yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka alasan utama untuk membatalkan surat

dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang

ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, adapun syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan adalah:

Syarat formal:

Surat dakwaan harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;

berisi identitas terdakwa.

62Evi Hartanti. Op.Cit. hlm 55.
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Syarat material:

Memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut

dilakukan oleh terdakwa.63

c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya

termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan

karena:

1. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada;

2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (nebis in

idem); dan

3. Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).64

d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam

Pasal 191 ayat (2) KUHAP yakni “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Menurut Yahya Harahap, kriteria putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

adalah:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan

menyakinkan;

63Hari Sasangka dan Lily Rosita. Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm 174.

64Evi Hartanti. Op.Cit. hlm 56.



72

2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana.65

e. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyataka bahwa

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Putusan bebas berarti terdakwa

dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum

(vrijspraak) atau acquittal, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan

pemidanaan, tegasnya terdakwa tidak ditahan, putusan bebas ditinjau dari segi

yuridis ialah putusan yang dinilai majelis hakim yang bersangkutan karena:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan

kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup

terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah

dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.66

f. Putusan pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan

ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada

65M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 331.
66 Ibid. hlm 347-348.
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terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan

putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan,

jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana

terhadap terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa

pada contoh Putusan Perkara Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PN.Kbu secara garis besar

adalah sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara

alternatif, maka majelis hakim berpendapat bahwa dapat langsung

mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling memenuhi unsur-

unsur pasal yang didakwakan di persidangan;

b. Menimbang bahwa terdakwa membantah bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,04 gram adalah milik terdakwa dan

mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik sepanjang kepemilikan dari

barang tersebut;

c. Menimbang bahwa alasan terdakwa membantah tentang kepemilikan barang

tersebut karena pada waktu penyidikan, terdakwa diintimidasi oleh saksi Eri

Kaizar dengan memberikan jaminan janji kepada terdakwa akan mengurus

anak dan istri terdakwa, namun saksi Eri Kaizar tidak menepatinya;

d. Menimbang bahwa keterangan saksi Irwanto dan saksi T. Abdi Prassaja

(verbalisan) yang bersesuain, Majelis Hakim menilai bahwa benar ada suatu

tekanan psikis berupa bujuk rayu yang dilakukan pelaku lain yang bersama

dengan terdakwa sehingga keterangan terdakwa menjadi tidak Objektif;
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e. Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa saat

penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Budi

Prasetyo dan saksi Eri Kaizar dengan cara ketiganya duduk melingkar saling

berhadapan dengan jarang yang sangat berdekatan sambil bergantian

menghisab sabu menunggu giliran;

f. Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan

dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri terdakwa baik alasan

pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung

jawaban perbuatannya dan dijatuhi pidana;

g. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri

Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-

giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

2. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana (Narapidana);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya

dikemudian hari;

2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
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Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim

berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri

terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa

pada contoh Putusan Perkara Nomor: 936 K/Pid.Sus/2012 secara garis besar

adalah sebagai berikut:

a. Bahwa putusan sebelumnya dinilai telah salah menerapkan hukum, karena

tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis,

yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan

keberadaan Narkotika Golongan I, karena tidak ada alat bukti lain yang

mendekati selain dua orang saksi yang menggeledah Terdakwa ;

b. Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara,

karena terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, padahal terdakwa

diancam pidana di atas 5 (lima) tahun ;

c. Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam helm terdakwa ternyata tidak

cukup bukti untuk menyatakan shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa,

karena hanya diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi petugas yang menangkap

dan menemukan shabu-shabu tersebut di dalam helm terdakwa yaitu saksi

Suroso dan saksi Bambang.

d. Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di BAP penyidik, karena terdakwa

merasa tidak pernah melakukan perbuatan transaksi shabu-shabu dengan

RUM ;
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e. Bahwa dengan demikian pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP

penyidik mengenai pembelian dan pemilikan shabu-shabu tersebut beralasan

dan dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim

berpendapat telah tepat dan adil membebaskan terdakwa dari dakwaan

Jaksa/Penuntut Umum.
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IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim. Apabila hakim

menerima pencabutan keterangan terdakwa, ini berarti hakim menilai bahwa

keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan

dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun apabila hakim

menolak pencabutan tersebut, maka hakim menilai keterangan terdakwa di

sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur

kebenaran yang tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian dan tidak

dapat digunakan sebagai alat bukti.

2. Implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim yaitu apabila

pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa di dalam

persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan

terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali di

persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, maka dapat berakibat

terjadinya putusan bebas. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim,
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maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat

digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat

penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian,

maka dapat berakibat terjadinya putusan pidana terhadap terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Agar penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tidak

melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak melakukan pemaksaan dan

penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan tersangka untuk

memenuhi BAP karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

2. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan

terdakwa bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Sebaiknya lebih teliti

mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama

dengan mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar

pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan, tetapi juga

melihat diluar persidangan. Ketidak hati-hatian hakim dalam menolak atau

menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan

terdakwa.
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