
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum

Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun

pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena

aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan

sebutan Hindia Belanda (Tri Andrisman, 2009: 18). Sejarah masa lalu Indonesia

dalam penyelenggaraan peradilan pidana  yang berbasis pada hukum Eropa

Kontinental tersebut berpedoman pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara

pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik

Indonesia.

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu

dengan bepedoman pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) pada masa

sekarang ini dikenal dengan istilah Hukum acara pidana, yaitu hukum yang

mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum

pidana. Istilah Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
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Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan

masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara

pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang

aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti

penangkapan, penahanan dan penuntutan. Penyelenggaran peradilan pidana dari

proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain

bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti

pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana (Andi Hamzah, 1986:17).

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaran peradilan pidana

khususnya selama proses pemeriksaan disidang pengadilan sebelum menjatuhkan

vonis maka hakim juga berpedoman pada beberapa dasar pertimbangan dan

berpedoman pada alat bukti yang dapat dipergunakan untuk menentukan

penjatuhan pidana. Salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim selama

sidang di Pengadilan adalah alat bukti petunjuk.

Berkaitan dengan penyelenggaran peradilan pidana khususnya selama proses

pemeriksaan disidang pengadilan di atas, bahwa tujuan dari acara pidana ialah

untuk mendapatkan suatu kebenaran materil dalam arti apakah benar telah terjadi

suatu tindak pindana dan terdakwa pelakunya, atau telah terjadi tindak pidana

tetapi bukan terdakwa pelakunya atau sebaliknya tidak terjadi tindak pidana yang

selanjutnya berdasarkan atas kebenaran akan ditetapkan suatu keputusan hakim.

Baik putusan yang mengandung pemidanaan atau sebaliknya tidak mengandung

pemidanaan, yaitu pelepasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum.
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Pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materil, kebenaran yang sejati,

dalam rangka mencari kebenaran yang sejati ini sangat luas, tidak saja hanya ada

pemeriksaan sebelumnya, karena didalam KUHAP terdapat empat fase dalam

mencari kebenaran sejati, yaitu :

a. Fase penyidikan.

b. Fase penuntutan.

c. Fase pemeriksaan dipersidangan.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam pembuktian yang terdapat dalam fase

pemeriksaan dipersidangan hanyalah merupakan sutu diantara empat fase dari

hukum acara pidana secara keseluruhan. Namun demikian pemeriksaan  disidang

pengadilan merupakan fase yang terpenting dalam hukum acara pidana dalam

rangka mencari kebenaran yang materill, apabila dalam fase sebelumnya

kebenaran materil itu belum didapatkan karena fase pemeriksaan disidang

pengadilan merupakan fase yang terakhir yang akan dijadikan dasar oleh hakim

untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara. Berkaitan dengan hal

dalam rangka mencari kebenaran materil pada fase pemeriksaan disidang

pengadilan, Pasal 184 KUHAP telah menentukan beberapa alat bukti yang sah

yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa

suatu tindak pidana telah terjadi terdakwalah pelakunya.

Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ayat (1) adalah

sebagai berikut :

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.
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c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan kelima alat bukti tersebut diatas, alat bukti huruf d yaitu alat bukti

“Petunjuk” merupakan alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain. Berbeda

dalam arti menggantungkan diri pada alat bukti lain sebagaimana termasuk dalam

Pasal 188 Ayat (2) KUHAP tentang sumber petunjuk, yaitu :

a. Keterangan saksi.

b. Surat.

c. Keterangan terdakwa.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dinyatakan

bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP  menyatakan “Penilaian atas

kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan

penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP di atas penulis berpendapat bahwa alat

bukti petunjuk sebagai alat bukti yang menggantungkan diri dengan alat bukti

yang lain yang walaupun tidak dijadikan sumber petunjuk tetap sebagai alat bukti

yang sah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan, akan
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tetapi alat bukti petunjuk tersebut pada hakikatnya hampir sama dengan

pengamatan hakim selama sidang. Barang bukti tersebut antara lain meliputi

benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana

dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk

menjaga kemanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan

kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus

berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang

(Luhut M.P Pangaribuan, 2010 :254).

Berdasarkan hal tersebut, secara konseptual urgensi pembaharuan KUHAP tidak

sesederhana seperti yang dikemukakan di atas. Setiap usaha untuk memperbaharui

hukum, termasuk pembaharuan hukum acara pidana di dalam KUHAP, bukanlah

semata-mata kegiatan untuk ‘memperbaiki’ hukum yang ada, tetapi justru

‘mengganti’ hukum tersebut dengan yang lebih baik. Diantara hal ini harus perlu

dilakukan perubahan, misalnya tentang alat bukti petunjuk sebagaimana diketahui

bahwa KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian alat

bukti petunjuk. Di dalam penjelasan KUHAP dikatakan alat bukti petunjuk

diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam

rangka mengajukan skripsi dengan judul ”Kajian Teoritik Argumentasi Hukum

Pembatasan Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Pemeriksaan Perkara

Pidana Terkait Perlindungan Hak Terdakwa”
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti

petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait

perlindungan Hak terdakwa?

b. Apakah urgensi pembaharuan konsep pengaturan alat bukti petunjuk dalam

KUHAP?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya

terbatas pada kajian teoritik argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat

bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait

perlindungan hak terdakwa dan urgensi pembaharuan konsep pengaturannya

dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sedangkan dalam lingkup

bidang ilmu adalah bidang hukum acara pidana khususnya penggunaan alat bukti

petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas

hendak dicapai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam
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melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai

oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

a. Argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam

pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak

terdakwa.

b. Urgensi pembaharuan konsep pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHAP.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya mengaenai argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti

petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait

perlindungan Hak terdakwa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta

tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan urgensi

pembaharuan konsep pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHAP.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
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identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti

(Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori

pembuktian serta beberapa teori tujuan pemidanaan yang juga mencakup teori

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam perkara pidana.

Secara teoritis mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam proses

persidangan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (1973: 34) yaitu:

“…..maka dalam usaha pencapaian proses peradilan pidana Indonesia
secara terpadu, pembuktian dalam proses di persidangan merupakan salah
satu masalah urgen untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan
vonis maka hakim harus dapat memperhatikan beberapa dasar
pertimbangan untuk memberikan sanksi pidana”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang

berisi penggarisan dan pedoman tentang tata 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 yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang

didakwakan (Yahya Harahap, 1993 : 793).

Berkaitan dengan hal itu, hukum pembuktian merupakan suatu persoalan tentang

bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu peristiwa tertentu sehingga tercapai suatu kebenaran yang

materil atau setidak-tidaknya mendekati pada kebenaran yang sempurna. Menurut

Wirjono Prodjodikoro (1974: 75) menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa

adalah sebagai berikut :

“..........kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu
yang sudah lampau, oleh karena roda waktu didunia tidak mungkin diputar
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kembali maka seorang hakim didalam meyakini kebenaran dari suatu
peristiwa haruslah dengan kepastian seratus persen. Untuk mendapatkan
keyakinan tersebut hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan
lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Alat-alat tersebut dapat
berupa tanda-tanda yang terwujud benda atau barang atau juga ingatan-
ingatan orang orang yang mengalami keadaan itu”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah

suatu proses beracara yang telah diatur oleh undang-undang dalam mencari suatu

kebenaran yang sejati dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Van Bukkelen (Wirjono Prodjodikoro, 1974:

80), menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak

menurut akal (redelijk) tentang:

a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;

b. Apa sebabnya demikian halnya?

Sama halnya dengan pengertian di atas, Martiman Prodjohamidjojo

mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal

terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183

KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk

menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus:

a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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Sehubungan dengan hal itu, alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada

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

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

(Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Ketentuan mengenai Petunjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) sampai (3)

KUHAP.

a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karana persesuaiannya

baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.

b. Petunjuk sebagaimana diaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;

1) Keterangan saksi;

2) Surat;

3) Keterangan terdakwa.

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan degan penuh kecermatan dan keseksamaan

berdasarkan hati nuraninya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah
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yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto,1986 : 132). Adapun Konseptual

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman

tentang tata 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 yang boleh

dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya

Harahap, 1993 : 793).

b. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas

suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan

Lily Rosita, 2003 : 11).

c. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karana persesuaiannya

baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHAP).

d. Perkara Pidana adalah persoalan, permasalahan atau sengketa mengenai delik

tindak pidana atau pelanggaran norma hukum yang berlaku dalam masyarakat

menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi

hukum (M. Marwan, 2009: 507).

e. Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak-hak dasar yang telah

dipunyai seseorang semata-mata karena akibat dari kualitas yang
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disandangnya selaku manusia dengan tanpa adanya pengecualian

(http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses 20 Februari 2012).

f. Pembaharuan konsep merupakan sebuah ide dan pemikiran untuk membuat

sistem yang baru (www.artikata.com/arti, diakses 20 Februari 2012).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan

hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis

menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum

ini terdiri dari 4 (lima) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai dua hal yaitu yang pertama

adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam

memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yang meliputi:

Pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang menegakkan ketertiban dan kepastian
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hukum, pengertian, tujuan, hambatan-hambatan. Kedua, Tinjauan Umum alat

bukti. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir maka di dalam bab

ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu

dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang argumentasi

hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara

pidana di persidangan terkait perlindungan HAM terdakwa dan urgensi

pembaharuan konsep pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang akan

datang.

V. PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari

pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-

saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.


