
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Dalam KUHAP Menurut Prespektif
Kepastian Hukum

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketenteraman

atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang

dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas

pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar

dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus

ditempuh oleh masyarakat ialah jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

dalam setiap aspek kehidupan, dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah

disepakati. Secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum, pada

umumnya bertujuan :

1) Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan warga

negara dan warga masyarakat.

2) Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diserahi tugas untuk

itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan

dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan

kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta
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bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada

dalam suatu social disorganization atau kekacauan sosial.

3) Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

atau untuk tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat,

hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan “tepat”, dan “tegas”.

KUHAP sebagai hukum positif akan memberi peluang yang lebih baik dibanding

dengan masa sebelumnya. Hal ini didasarkan pada pengamatan, pembuat undang-

undang merumuskan ketentuan KUHAP sedemikian rupa sehingga aturan-aturan

pada garis besarnya member pengertian yang jelas serta memberi pembatasan yang

terinci (seperti batas penahanan yang tegas, penjernihan fungsi, diferensiasi fungsi

penyidikan dan penuntutan) penjabaran yang lebih jelas hak-hak asasi manusia dan

lain sebagainya.

Akan tetapi sebaliknya, penulis masih menjumpai hal yang abstrak yang akan

menyulitkan penegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam tubuh KUHAP, antara

lain ketentuan Pasal 115. Ketentuan pasal ini banyak menimbulkan permasalahan

ketidakpastian hukum. Dengan kata-kata “dapat mengikuti” jalannya pemeriksaan,

hal ini menimbulkan kerawanan dalam praktek penegakan hukum. Pada suatu kasus

dengan mudah penasihat hukum diperbolehkan aparat penyidik mendampingi

tersangka dalam pemeriksaan. Tapi pada kasus yang serupa pula, penyidik tidak

memperbolehkan penasihat hukum mengikuti pemeriksaan. Atau kemungkinan bisa

saja nanti terjadi. Pada suatu daerah tertentu, aparat penyidiknya selalu berlapang

dada memperbolehkan penasihat hukum mengikuti pemeriksaan.
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Sedangkan di daerah lain aparat penyidiknya tidak begitu suka diganggu oleh

penasehat hukum; sehingga di daerah ini, setiap permintaan penasihat hukum untuk

mengikuti pemeriksaan penyidikan akan ditolak karena mereka anggap tidak relevan.

Mungkin masih ada lagi hal-hal yang dapat dicari sebagai lubang, yang akan

menimbulkan kegoyahan penegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam KUHAP.

Meneliti lebih saksama masalah penegakan ketertiban dan kepastian hukum, kita

masih dihadapkan kepada beberapa tantangan yang harus segera ditangani. Kita

masih diliputi suasana peralihan kesadaran nilai-nilai sehingga sering dialami laju

perubahan nilai-nilai kesadaran yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tidak

sejalan lagi atau dapat dikatakan tidak sinkron dengan kaidah hukum yang telah ada.

Akibatnya, kaidah hukum tadi tertinggal di belakang dan tidak lagi dirasakan

masyarakat sebagai pengayom dan pelindung kepentingannya. Konsekuensi dari

kejadian semacam ini sering terjadi penggagahan terhadap hukum yang mengganggu

ketertiban.

Hal lain, banyak peraturan yang simpang siur tentang suatu urusan. Akibat dari

banyaknya peraturan yang mengaturnya, dengan sendirinya menghadirkan berbagai

pejabat yang menangani. Ambil misalnya masalah perizinan yang pernah menjadi

topik begitu banyak peraturan yang simpang siur serta kacaunya aparat yang sama-

sama merasa dirinya berwenang menyelesaikan telah menimbulkan ketidaktertiban

dan kepastian.
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Penyakit lain yang sering mengganggu ketertiban dan kepastian hukum akibat

kesimpangsiuran putusan peradilan yang sangat “disparitas” dan kesimpangsiuran ini

sekarang sangat cepat beredar, akibat penyebaran melalui komunikasi mass media

sehingga dalam waktu yang sangat pendek perbedaan yang mencolok dalam putusan

peradilan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh yang sering

dilontarkan dengan sinis ialah ungkapan pencuri ayam dihukum 2 tahun tapi pencuri

kekayaan Negara berjuta-juta hanya dihukum “percobaan”.

Sulit untuk mencari pedoman pelaksanaan tugas penegakan ketertiban dan kepastian

hukum terutama disebabkan faktor transisi nilainilai kesadaran yang sedang kita

alami. Faktor kedua di samping perubahan nilai-nilai yaitu simpang siurnya

perundang-undangan dan masih banyaknya peraturan-peraturan positif yang masih

berasal dari konflik zaman kolonial.

B. Asas Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana  Indonesia dalam hal pembuktian menganut asas Presumtion Of

Innocence (asas praduga tak bersalah), artinya setiap orang wajib dianggap tidak

bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan kesalahnnya dan

memperoleh hukum yang tetap. Berkaitan dengan hal itu, menurut Thomas Adyan

(1982: 19) menjelaskan bahwa:

“..........asas praduga tak bersalah sebagai asas pemuktian adalah suatu asa
yang menjamin hak-hak asasi manusia dengan konsep rule of law, selanjutnya
sebagai konsekjuensi dianutnya asas praduga tak bersalah di Negara kita
pembuktian dibebankan keopad Jaksa serlaku penuntut umum hterhadap apa
yang didakwakan kepada seseorang”.
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Berdasarkan asas praduga tak bersalah ini di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum

butir 3 c KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditanmgkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan

dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeperolaeh kekuatan hukum yang

tetap”.

Berkaitan dengan asas pembuktian di atas, dalam perundang-undangan pidana

khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Pasal 17 dan 18 ada ketentuan yang agaknya mendesak asas tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (4) menjelaskan bahwa:

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1):

“Hakim dapat memeperkenankan terdsakwa untuk kepentingan pemeriksaaan
memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah
melakukan tindak pidana korupsi”.

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (4):

“Apabila terdakwa tidak memebrikan keterangan tentang pembhyktian
sepoerti dimaksud dalam Ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang
sebagai hal setidak-tidaknya merugikan baginya, dalam hal demikian penuntut
umum tetap diwajibkan memeberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perundang-undangan pidana

khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi tidak menganut asas pembuktian terbalik. Karena penuntut umum tetap
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berkewajiaban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi. Dengan kata lain beban

pembuktian ada pada penuntut umum, yang berarti masih dianut asas Presumtion Of

innocence, hanya saja ketentuan tersebut dapat mendesak asas ini, karena

ketidakmampuan terdakwa memberikan keterangan dapat memperkuat keteranagan

sanksi lain bahwa terdakwa telah korupsi.

C. Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana

Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar

pendekatan sistem. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan

yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada

penentuan pidana. Sedangkan Criminal justice system adalah interkoneksi antar

keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Barda

Nawawi Arif, 2002: 75).

Berkenaan dengan hal itu, dalam proses peradilan pidana 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.
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1. 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.

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

a. Keterangan saksi;

b. Surat;

c. Keterangan terdakwa.

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.

Proses peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses

interaksi manusia (di dalamnya ada aparatur hukum, advokat, terdakwa serta

masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka

ciptakan. Alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana juga memiliki peran

penting. Ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjk

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.

Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan

bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan
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pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan hal itu tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada

hakim. Dengan demikian, menjadi sama denga pengamatan hakim sebgai alat bukti.

Apa yang disebut pen gamatan oleh hakim (eigen warrneming van de rechter) harus

dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim

sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau

peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Terdakwa

1. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas

mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan tanggung

jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi

untuk keberadaan harkat dan kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri

manusia bersifat universal dan langsung, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Selain mempunyai hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara

manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum

untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

Manusia yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen
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internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara

Republik Indonesia.

Pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Hak tersebut harus diakui dan mendapatkan perlindungan. Sebagai warga negara

Indonesia kita berhak mendapatkan hak tersebut karena negara kita adalah negara

hukum (rechtstaats) dan Negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia. Pengertian negara hukum adalah negara yang

berdasarkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya, maksudnya adalah segala

kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata

berdasarkan atau yang diatur dalam hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan tertulis dan merupakan

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di dalam pembukaan dan beberapa

pasal dalam batang tubuhnya secara tersurat memuat tentang jaminan hak-hak asasi

manusia. Ketentuan tersebut antara lain, yaitu :

1) Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

tentang hak semua bangsa untuk merdeka, yaitu :
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“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab

itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perkemanusiaan dan perikeadilan.”

Hal tersebut di atas mengandung arti bahwa setiap penduduk di negara manapun

di seluruh dunia berhak memperoleh kemerdekaan dan mereka bebas untuk

menyelenggarakan kehidupannya.

2) Dalam beberapa pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh Undang-Undang

Dasar 1945, diantaranya :

a) Bab X tentang Warga Negara, yaitu Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

b) Bab XA tentang hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,

28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28 H dan Pasal 28J.

c) Bab XI tentang Agama, yaitu Pasal 29.

d) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yaitu Pasal 30.

e) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32.

f) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, yaitu

Pasal 33 dan Pasal 34.

Demikian diantaranya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang

keberadaannya telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang 1945, sehingga tidak

seorangpun yang dapat atau berhak untuk menginjak-injak dan tidak mengakui

keberadaannya. Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atas belum ada

artinya apabila tidak dijabarkan dalam undangundang pelaksananya atau yang berada
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di bawahnya. Beberapa undang-undang yang menjabarkan tentang perlindungan hak

asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hak Asasi Terdakwa

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP terdapat beberapa asas fundamental yang

berhubungan dengan hak asasi manusia dan hukum acara pidana, sebagai bukti

adanya perlindungan hak asasi manusia di dalam hukum acara pidana. Asas-asas

tersebut antara lain :

1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak

mengadakan pembedaan perlakuan.

2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di

muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

tetap.
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4) Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada

tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan

atau dikenakan hukum administrasi.

5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta

bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh

tingkat peradilan.

6) Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh

bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan

pembelaan atas dirinya.

7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan

selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan

kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi

dan minta bantuan penasihat hukum.

8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal

yang diatur dalam undang-undang.

10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan

oleh ketua pengadilan yang bersangkutan (Romli Atmasasmita, 1996:77).
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Asas-asas tersebut dijabarkan KUHAP dalam bentuk pemberian hak-hak kepada

tersangka atau terdakwa, yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68

KUHAP. Pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa di dalam pemeriksaan

perkara di pengadilan adalah salah satu bukti bahwa hak asasi manusia diakui dan

keberadaannya dijunjung tinggi di Indonesia.

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP yang diatur dalam Bab VI Pasal 50

sampai 68 dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Hak untuk mendapatkan penyelesaian perkara dengan cepat.

2) Hak mempersiapkan pembelaan.

3) Hak memberi keterangan secara bebas.

4) Hak mendapatkan juru bahasa.

5) Hak mendapatkan bantuan hukum.

6) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum.

7) Hak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma - cuma.

8) Hak menghubungi penasihat hukum.

9) Hak kunjungan dokter pribadi.

10) Hak diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan sanak saudara.

11) Hak berkirim dan menerima surat.

12) Hak menerima kunjungan rohaniawan.

13) Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum.

14) Hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli.

15) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
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16) Hak mendapat ganti rugi dan Rehabilitasi.

17) Hak naik banding dan kasasi.

18) Hak mengajukan peninjauan kembali.

19) Hak segera menerima atau menolak putusan.

20) Hak mempelajari putusan sebelum mengajukan, menerima atau menolak putusan.

21) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan putusan apabila ia mengajukan

grasi.

22) Hak ingkar.


