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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Beberapa tahun terakhir ini, banyak pemberitaan kontroversial terkait 

proses pemeriksaan perkara pidana, yang menimbulkan banyak wacana terutama 

di kalangan masyarakat pencari keadilan (justitiabelen). Permasalahan utama 

adalah adanya label yang menunjukkan ketidakprofesionalan aparat penegak 

hukum baik di tahap pra ajudikasi maupun pada tahap sidang pengadilan. Bahkan 

terdapat Survey Transparansi International yang membenarkan bahwa peradilan di 

Indonesia ditempatkan di jajaran lima besar dunia sebagai intitusi yang paling 

korup.
1
  

Sengkon dan Karta, yang setelah menjalani proses pemidanaan kemudian 

diketahui tidak bersalah karena adanya pengakuan dari pelaku sebenarnya adalah 

salah satu kasus salah tangkap yang fenomenal.
2
  Kondisi-kondisi ini yang 

kemudian menimbulkan sebutan adanya Peradilan Sesat yang berasal dari kalimat 

Rechterlijke Dwaling yang berarti “kesalahan yudisial”.
3
 Dimana keyakinan 

yudisial atau hakim atas kesalahan diberikan kepada orang yang tidak bersalah, 

dan ini nyata merupakan kesalahan yudisial atau hakim. Penggunaan kata 

                                                           

1
E.A Pamungkas, Peradilan Sesat, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hal. 5.  Lengkapnya 

berdasarkan laporan Transparency International Survey, di tahun 2015, Indonesia masuk ranking 

ke-88 dari 168 negara terkorup, dengan Corruption Perception Index berkisar antara 32 sampai 

dengan 36.  (range score 1-100) Diunduh pada Juni 2016 dari link 

http://www.transparency.org/cpi2015?gclid=CMSd7KnGq80CFQp_vQodyiwIUg 

 
2
 Adami, Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2010), hal, 2  

 
3
Definitie: veroordeling door een rechtbank of gerechtshof van iemand op wie geen schuld 

rust Gebruikt voor: justitiële dwalingen rechterlijke dwalingen Minder specifiek: menselijke fouten 

Zie ook: Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken rechterlijke uitspraken.  Diunduh dari 

http://www.encyclo.nl/begrip/gerechtelijke%20dwalingen pada Juni 2016. 

http://www.transparency.org/cpi2015?gclid=CMSd7KnGq80CFQp_vQodyiwIUg
http://www.encyclo.nl/begrip/gerechtelijke%20dwalingen
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“yudisial” sebagai padanan kata rechterlijke ditujukan  pada hakim, karena 

putusan peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Hakim 

sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi 

pemeriksaan perkara di pengadilan dengan cara yang salah, dan menghasilkan 

buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan 

keputusan sesat.   

Institusi pengadilan sendiri menurut Pompe, dalam sejarah Indonesia tidak 

pernah tampil di garis depan perubahan. Pengadilan mempunyai reputasi buruk 

sebagai satu-satunya contoh bertahannya bentuk-bentuk dan tradisi lama di era 

modern, tanpa ada tujuan selain meneguhkan dan memberi legitimasi pada status 

quo.
4
 Hukum dan institusi-institusi hukum yang diadopsi dari zaman kolonial 

dengan cepat kehilangan makna, potensi dan vitalitasnya dalam proses 

penggerusan yang pada mulanya bersifat linguistik; dan kemudian menjadi politis 

dan konseptual.  Proses ini pada akhirnya membuatnya menjadi seperti puing-

puing bangunan bekas yang rapuh dari dunia lain. Keruntuhan total pengadilan 

tertunda hanya karena konservatisme profesi hukum yang kokoh mengakar, dan 

ditopang oleh rezim politik yang reaksioner.
5
 

 Sejak terbentuknya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan mandiri, 

hubungan antara penerapan perundang-undangan dengan putusan hakim 

menimbulkan polemik yang tak putus-putusnya. Hal ini dapat dilihat dari 

                                                           

4
Sebastian Pompe,  Runtuhnya Intitusi Mahkamah Agung, (Jakarta: LeiP, 2012) hal. 29.  

 
5
 Daniel S. Lev, Colonial Law and The Genesis of the Indonesian State, Indonesia 40 

(Oktober 1985); HJ. Benda, The Patterns of Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in 

Indonesia; Journal of Asian Studies 25 (1996): 589; H. Sutherland, the Making of a Bureacratic 

Elite: the Colonial Transformation of the Javanese Priyayi (Singapura:Heinemann, 1979); 

Benedict R. O’G. Anderson, “Old State, New Society:Indonesia’s New Order in Comparative 

Historical Perspective”, Journal of Asian Studies 42 (1983):477. Sebagaimana dikutip dalam Ibid. 
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beberapa Putusan  pengadilan yang tidak konsisten dalam menerapkan hukum 

acara pidana, terutama hukum pembuktian. Bahkan konsistensi yang diharapkan 

terjadi dengan menjadikan kumpulan yurisprudensi
6
 putusan pengadilan tentang 

pembuktian,  sebagai sumber pertimbangan hakim dalam memutus, tidak dapat 

dinyatakan berhasil. Misalnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.27 

PK/Pid./2003 tanggal 4 Juli 2003 terhadap  terdakwa Tjandra Sugiono, yang pada 

intinya menyatakan bahwa keterangan saksi yang didengar dari orang lain, harus 

dikategorikan sebagai Testimonium de auditu, dan karenanya tidak dapat 

dijadikan alat bukti. Namun dalam Pertimbangan hakim Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Adrian 

Woworuntu jo. Putusan  Mahkamah Agung Nomor: 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 

September 2005, Hakim mempertimbangkan kesaksian yang diterima dari orang 

lain atau testimony de auditu sebagai sebagai alat bukti. Hal mana dapat disitir 

dari pertimbangan sebagai berikut.  

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis bahwa Terdakwa Adrian Herling 

Waworuntu sekitar bulan Januari 2003 telah bergabung dalam kerjasama dengan Maria 

Pauline Lumowa untuk bersama-sama mengelola PT. SAGARED TEAM, sebuah usaha 

marmer yang berlokasi di Kupang, secara formal benar Terdakwa Adrian Herling 

Waworuntu tidak berada dalam kepengurusan PT. SAGARED TEAM maupun 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group akan tetapi 

berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa bertindak dan memiliki kewenangan 

luas dalam mengelola perusahaan Gramarindo Group, baik dalam hal keuangan maupun 

                                                           

  
6
Ada dua macam yurisprudensi, yakni yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. 

Yurisprudensi tetap itu terjadi karena suatu rangkaian atau rentetan putusan -putusan  yang sama, 

atau karena beberapa putusan  yang merupakan putusan  baku, yaitu putusan  yang menjadi dasar 

peradilan (standard arresten). Dalam suatu “standard arresten”, yang menjadi dasar bagi peradilan 

dan administrasi negara, maka hakim memberi secara prinsipiil suatu penyelesaian tertentu tentang 

suatu hal yang telah lama membangkitkan keragu-raguan di dalam kalangan pengadilan, 

administrasi negara dan mereka yang mempunyai pekerjaan yang bersangkutan dengan hukum. 

Suatu “standard arresten” menjadi pegangan teguh bagi kalangan pengadilan, administrasi negara, 

dan sarjana hukum. Bahkan, seringkali suatu pegangan yang lebih teguh daripada suatu undang-

undang. Terutama apabila isi dan tujuan undang-undang yang bersangkutan tidak lagi sesuai 

dengan keadaan kemasyarakatan yang sungguh-sungguh pada waktu sekarang.  E. Utrecht/ Moh. 

Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, cet. Kesepuluh, (Jakarta: PT Ichtiar Baru dan 

Penerbit Sinar Harapan, 1983), hal.126. 
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pengembangan proyek-proyek kewenangan yang dimilikinya karena terdakwa adalah 

orang kepercayaan MARIA PAULINE LUMOWA 

Keberatan Pemohon Kasasi: PT. Sagared Team dan Gramarindo Group, hanya 

mendengar dari Maria Pauline Lumowa, sedangkan Maria Pauline Lumowa sendiri 

tidak pernah didengar keterangannya di muka sidang dan PEMOHON KASASI dengan 

tegas menyangkal kebenaran keterangan saksi drs Edy Santoso. tersebut, karenanya 

keterangan saksi drs Edy Santoso tersebut bukan merupakan keterangan saksi menurut 

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: dalam keterangan saksi tidak 

termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. 

 

Penerapan hukum pembuktian yang tidak konsisten tersebut merupakan 

permasalahan besar, karena dalam proses pemeriksaan perkara, baik dalam 

perkara pidana maupun perdata, proses pembuktian  memegang peranan yang 

penting. Dalam Peradilan pidana, pembuktian sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan perkara pidana, yakni kebenaran materiil.  Para hakim 

diwajibkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materiel atau kebenaran 

substantif, bukan hanya kebenaran  prosedural.
7
 Namun pada hakekatnya, 

kebenaran yang diperoleh dari suatu proses pemeriksaan perkara oleh hakim tidak 

dapat dijamin bersifat mutlak.
8
 Dapat dilihat pula dalam Pedoman Pelaksanaan 

                                                           

 
7
Hakim di Indonesia, dalam perkara pidana sering tidak dapat membedakan posisinya 

yang berbeda dalam perkara perdata.  Contoh:ketika penasihat hukum atau terdakwa 

mempermasalahkan status dan keaslian suatu dokumen karena dugaan dipalsukan, maka hakim 

sering berpendapat dalam pertimbangannya, bahwa hakim hanya mengetahui bahwa prosedur 

perolehan dokumen melalui upaya paksa penyitaan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan 

dalam UU (kebenaran prosedural).  Begitupula dengan dalih atau alasan yang sama di dalam 

pertimbangan penetapan pra-peradilan.  Kekeliruan pemahaman mengenai posisi hakim pidana 

yang seharusnya berbeda dengan posisi hakim perdata terbukti sangat merugikan kepentingan 

pencari keadilan.  Praktik keliru seperti ini pernah terjadi di Belanda dan Prancis, sehingga muncul 

ketentuan baru yang melahirkan “hakim penyidik” (investigating judge) dengan tugas dan 

wewenang penting antara lain, menetapkan keabsahan proses penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik kepolisian.  RUU KUHAP Indonesia sudah 

memasukkan ketentuan mengenai Hakim Komisaris yang mirip dengan hakim penyidik. Romli 

Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta:  Kencana Prenada, 2010), hal. 58. 

 
8
Secara umum, kebenaran mutlak adalah apa pun selalu berlaku sah, terlepas dari parameter 

atau konteks. Mutlak dalam istilah berkonotasi satu atau lebih dari: kualitas kebenaran yang tidak 

dapat dilampaui; kebenaran lengkap; sebangun dan permanen kebenaran. Hal dapat dikontraskan 

dengan kebenaran relatif. Dalam filsafat, kebenaran mutlak umumnya menyatakan apa yang 

penting bukan dangkal - deskripsi Ideal (menggunakan konsep Plato) daripada hanya "nyata" 

(yang Plato melihat sebagai bayangan Ideal). In general, absolute truth is whatever is always 

valid, regardless of parameters or context. The absolute in the term connotes one or more of: a 

quality of truth that cannot be exceeded; complete truth; unvarying and permanent truth. It can be 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang 

dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang merumuskan tujuan dari hukum acara 

pidana, yaitu: 

 

“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 bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 

dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”
9
 

 

Berdasarkan  rumusan tersebut, maka tujuan dari hukum acara pidana adalah 

untuk mencari kebenaran materiil, atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran  

materiil, dan bukan kebenaran formil yang semata-mata berasal dari peraturan 

perundangan, sebagaimana terjadi dalam proses pembuktian perkara perdata.  

Pembuktian merupakan permasalahan penting, karena pelaksanaan 

pemeriksaan pembuktian merupakan tahap inti pemeriksaan perkara pidana. 

Melalui proses pengadilan akan ditentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan 

pidana (veroordeling) atas dasar kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dan 

meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga orang tersebut dibebaskan dari 

dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 

rechttsvervolging) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan 

                                                                                                                                                               

contrasted to relative truth or truth in a more ordinary sense in which a degree of relativity is 

implied. In philosophy, absolute truth generally states what is essential rather than superficial - a 

description of the Ideal (to use Plato's concept) rather than the merely "real" (which Plato sees as 

a shadow of the Ideal). Among some religious groups this term is used to describe the source of or 

authority for a given faith or set of beliefs, such as the Bible. Diunduh dari 

http://whatis.techtarget.com/definition/absolute-truth pada Mei 2016. 

 
9
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: CV Sapta Artha 

Jaya, 2006), hal. 8. 

 

http://whatis.techtarget.com/definition/absolute-truth
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tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
10

 Fenomena penentuan kesalahan 

berdasarkan keyakinan tersebut juga digunakan pada Negatief Wettelijk Bewijs  

Theory, atau ketentuan Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan: 

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.
11

 

 

Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni Negatief 

Wettelifk, hakim harus menilai kasus secara objektif dan subjektif.
12

 Hal ini berarti 

hakim dituntut untuk menilai suatu kasus berdasarkan dua hal dan kedua-duanya 

harus saling mendukung dalam pertimbangan hakim. Dua hal ini yaitu sebagai 

berikut
13

. 

1. Pembuktian dilakukan secara objektif menurut cara dan alat-alat bukti 

yang secara limitatif diatur dalam undang-undang. 

2. Selain itu itu juga harus ada keyakinan hakim yang didasarkan atas cara 

dan alat-alat bukti yang sah. (subyektif). 

Sistem pembuktian Negatief Wettelijk yang dianut oleh KUHAP ini memberikan 

indikasi bahwa mekanisme peradilan di Indonesia tidak sepenuhnya memberikan 

pengaturan pada hakim untuk memutuskan suatu kasus seobjektif mungkin. 

                                                           

10
 Reda Mantovani dan Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil 

Kejahatan di Indonesia, (Jakarta: Malibu, 2012), hal. 76. 

 
11

Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, 

LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 183.  

 
12

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 

hal. 279.  

 
13

Ibid. 
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Bahkan seringkali hakim memutuskan dengan sangat subjektif. Hal ini senada 

dengan yang diakui oleh Yahya Harahap yaitu sebagai berikut.
14

  

Barangkali di sinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara dua 

komponen ini tidak saling dominan, tapi dalam praktik, secara terselubung unsur 

keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur 

pembuktian yang cukup 

 

Sistem pembuktian Negatief wettelijk, yang berasal dari KUHAP Belanda 

tersebut berasal dari sistem hukum Prancis ketika kerajaan Belanda pada tahun 

1810 berada di bawah pemerintahan Louis Napoleon Bonapare dalam Code de 

Penale.
15

  Code Penal tersebut tetap diberlakukan walaupun kerajaan Belanda 

telah merdeka di tahun 1813, namun dengan melakukan beberapa perubahan. 

Selain Code Penal Prancis, Belanda juga mengadopsi the Code d’instruction 

criminille (KUHAP) Prancis pada tahun 1838 dengan menterjemahkannya ke 

dalam bahasa Belanda.
16

  Di Prancis sistem pembuktian yang menggunakan alat 

bukti terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di negara asal Code 

Penal dan Code Procedure Penal dinamakan le system des preuves legales. 

Dengan sistem tersebut, alat bukti yang diajukan harus sesuai dan dibatasi dengan 

alat bukti yang sudah ditentukan dalam Code Procedure Penal seperti KUHAP.  

Adapun sistem tersebut sejak abad XVI dan XVII sudah tidak diberlakukan lagi
17

. 

                                                           

14
Ibid. 

 

 
15

Catherine Elliot, French Criminal Law, (Willan Publishing:2001), hal.3. 

  

 
16

Peter J.P. Tak, The Dutch Criminal Justice System, (The Netherland:  Wolf Publisher, 

2008), hal.79 .   

 

 
17

Sebelum tahun 1789 Prancis menerapkan sistem inquisitorial dengan menempatkan 

terdakwa sebagai objek dalam proses pemeriksaan pidana, dan menerapkan pembatasan alat bukti 

(strict rules of evidence).  Herbert Hausmaninger, The Austrian Legal System, 3rd Ed. (Wien: 

Manzsche Verlags und Universitatsbuchhandlung, 2003), Page 189.  
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Kemudian dalam sidang Mahkamah Konstitusi Prancis muncul istilah sistem 

pembuktian Intime Conviction.
18

  

 KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara 

konsepsional maupun secara implementasi terhadap tatacara penyelesaian perkara 

pidana di Indonesia.
19

 Perubahan Sistem Peradilan yang dianut melalui KUHAP,
20

 

bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara perlu terwujud dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia, merupakan pengakuan pembuat Undang-undang 

Indonesia bahwa “due process of law” atau proses hukum yang adil merupakan 

sikap batin dari KUHAP. Seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai 

dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan, 

harus menafsirkan setiap ketentuan dalam KUHAP menurut sikap batin tersebut.
21

   

 Realitas kehidupan peradilan di Indonesia, pandangan yang masih 

menonjolkan “dominasi-peranan” di antara aparatur penegak hukum justru 

pandangan yang masih bersifat fragmentaris atau setidaknya bersifat pengotakan.  

Kejadian dalam praktik pelaksanaan KUHAP dimana terjadi tarik menarik antara 

pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara (pembuatan 

                                                           

 

 
18

Jean Marie Fayol-Noireterre, L’intime Conviction, fonderont de L’acte de Juge.  

Information Social, 2005/7 Nomor 127, hal. 46. Sebagaimana dikutip dalam  buku Reda dan 

Narendra, op.cit., hal. 80. 

 

 
19

R. Supomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1981), hal. 1  

 

 
20

Pada saat berlakunya HIR dianut sistem inquisitoir, ditandai dengan adanya alat bukti 

pengakuan terdakwa, dan pada saat berlakunya KUHAP menjadi mix-system, yakni inquisitoir 

pada saat penyidikan dan acquisatoir pada saat proses pemeriksaan di pengadilan.  Pontang 

Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, (Bandung: 

Alumni, 2005), hal. 174  

 
21

Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan 

Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997),  hal. 16.   
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Berita Acara Pemeriksaan) merupakan salah satu contoh pemikiran yang bersifat 

fragmentaris dan masih mengendap di kalangan praktisi hukum. Begitu pula 

halnya dengan sikap hakim pada umumnya, di mana sering terjadi hakim 

berlindung di balik asas “kebebasan kekuasaan kehakiman” sehingga Putusan 

yang dijatuhkan tidak jarang mengabaikan nota pembelaan para penasihat hukum 

atau surat dakwaan pihak penuntut umum.
22

  Sedangkan tahap adjudikasi 

merupakan tahap yang paling menentukan dan harus dianggap dominan dalam 

seluruh proses, karena dalam tahap sidang pengadilanlah terdakwa dan 

pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan 

derajatnya berhadapan dengan penuntut umum. Di dalam tahap inilah ada 

kewajiban pengadilan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, 

hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya 

terhadap dakwaan. Jaminan ini hanya dapat terjadi apabila kita selalu dapat 

meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakimnya.
23

    

Tujuan dari pembuktian sebagai sarana untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa yang pada akhirnya harus menjamin atau memberikan perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia secara implisit juga dikonsepsikan oleh Andi 

Hamzah sebagai berikut. 

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, 

merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia 

dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan 

alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.
24

 

 

                                                           

22
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, op.cit. hal. 19.  

 
23

Mardjono Reksodiputro (1), Op.cit., hal. 18.  

 
24

Ibid., hal. 245. 
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Tujuan lain dari pembuktian dikonsepsikan oleh Van Bemmelen, yakni 

sebagai usaha untuk memperoleh kepastian yang layak. Kepastian yang layak 

dimaksud adalah usaha atau kegiatan atas dua hal sebagai berikut.
25

 

1. Tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan. 

2. Tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi. 

Yahya Harahap secara implisit juga menyatakan bahwa tujuan Pembuktian 

untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.
26

 Tahapan pembuktian juga 

mempertaruhkan hak asasi manusia sebagai hak yang dasar harus dilindungi. 

karena melalui proses pembuktian ditentukan nasib terdakwa.
27

  Seseorang 

ditentukan bersalah atau tidak atas suatu perbuatan dilihat melalui proses 

pembuktian, karenanya kebenaran yang dicari dalam proses ini adalah kebenaran 

materiil, yang akhirnya membedakannya dengan hukum acara perdata yang cukup 

puas dengan kebenaran formal.
28

 

Indonesia mengikuti civil law system yang mendasarkan hukumnya, 

terutama pada sistem peraturan perundang-undangannya, berbeda dengan sistem 

hukum misalnya Amerika Serikat, yang disebut sebagai negara penganut common 

law system, lebih mendasarkan hukumnya pada yurisprudensi.
29

 Sebagai negara 

yang termasuk dalam Rumpun Keluarga sistem Civil Law, dikenal adanya 

                                                           

25
Anshori Sabuan, Syariffudin Petanasse, dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, 

(Bandung: Angkasa, 1990), hal. 185. 

 
26

Yahya Harahap, hal. 274.  

 
27

Ibid. hal. 273   

 
28

Andi hamzah, Op. Cit., hal 245 
29

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoretis Serta 

Pengalaman-pengalaman di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 160.  
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kodifikasi
30

. Ini merupakan salah satu karakteristik dari sistem Civil Law, yang 

menyatakan bahwa hukum pidana harus hukum undang-undang, akibatnya suatu 

putusan hakim secara teoretis hanya mengikat terhadap kasus yang bersangkutan 

dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hakim yang lain.
31

 Bertitik tolak dari 

sejarah sistem hukum di Belanda yang menganut sistem Civil Law
32

, maka salah 

satu karakteristik sistem hukum di Negara sistem Common Law dan sistem Civil 

Law, termasuk di Indonesia adalah dianutnya asas legalitas.
33

   

Praktik penyelesaian perkara pidana di Indonesia, penggunaan penafsiran 

yang diperbolehkan dari prinsip legalitas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 

para pelaksana/praktisi hukum, seperti jaksa dan hakim. Penafsiran yang bersifat 

kaku terhadap ketentuan Undang-Undang menurut asas legalitas ini, menjadikan 

peranan putusan hakim menjadi penting. Dalam praktik peradilan, putusan 

Mahkamah Agung cenderung untuk diikuti para hakim pengadilan negeri, dalam 

menghadapi kasus-kasus pidana yang sifatnya hampir sama.
34

 Misalnya Putusan 

Mahkamah Agung No. 1043K/Pid/1985 yang menyatakan bahwa:   

                                                           

  
30

Romli Atmasasmita,  Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: LBH Indonesia, 

1989)  hal. 40.  

 

 
31

Tahir Tungadi,  Perbandingan  Hukum  (Sejarah, tujuan dan Keluarga Hukum Dunia), 

(Ujungpandang: UNHAS, 1989), hal.29. 

  

 
32

Dutch Code Criminal Procedure yang merupakan asal KUHAP Indonesia,  memiliki 

prinsip bahwa Hakim adalah independent dan merdeka, dan tidak ada badan administratif lain 

yang memiliki kewenangan atau kompetensi untuk mempengaruhi putusan  hakim. Peter J.P. Tak, 

The Dutch Criminal Justice System, (The Netherland:  Wolf Publisher, 2008), hal.56.   

 

 
33

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, (Jakarta: Fikahati 

Aneska, 2009), hal. 63.  

 

 
34

Romli Atmasasmita, Ibid.  
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Pengakuan seorang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan 

dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk atas 

kesalahan terdakwa.   

 

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga dijadikan sebagai pertimbangan 

pada Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 

1987 dan Putusan No. 719 K/PID/2012. Mengenai hal ini, menurut Achmad Ali, 

dunia hukum Indonesia sebenarnya telah mencapai titik beku dimana penafsiran 

hukum terletak sepenuhnya pada aparatus hukum – jaksa, pengacara dan polisi.
35

 

Gejala tafsir hukum seperti ini yang diistilahkan sebagai tafsir hukum 

monolistik.
36

 Tafsir hukum yang bersifat tunggal, kaku, keras tapi berpengaruh.
37

  

Berdasarkan KUHAP, hakim harus mendapatkan suatu keyakinan yang 

berdasarkan pada alat bukti yang diatur limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini 

merupakan strict rules of evidence 
38

 yang merupakan bagian dari sistem Negatief 

Wettelijk yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ternyata dalam kondisi tertentu, 

keyakinan hakim tidak selalu semata didasarkan kepada alat bukti yang sah. Hal 

ini dapat dilihat dalam putusan Hakim di Pengadilan Khusus Tindak Pidana 

Korupsi atas nama terdakwa Gunawan untuk kasus pengadaan alat kesehatan 

antara Departemen Kesehatan RI dan PT KF. Pertimbangan hakim Pengadilan 

                                                           

35
Achmad Ali (1), “Sakitnya Soeharto dan Proses Peradilan”, Tempo, 30 Desember 2001. 

  
36

Istilah “monolitik” ini diturunkan dari bahasa Inggris monolith  yang secara etimologis 

berakar pada bahasa Yunani monolithos, paduan dari mono (tunggal, satu) dan lithos (batu).  

Kurniawan, “Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik,  Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat 

yang Berubah”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 01/Agustus 2002, hal. 69. 

 
37

Sebagaimana dijelaskan oleh Lopa kepada Jakarta Post: “Dapat terlihat adanya perbedaan 

yang nyata antara berbagai putusan  pengadilan.  Misalnya, di satu daerah seorang tertuduh 

korupsi Rp.100 juta uang negara dihukum penjara 5 tahun, sementara di Jakarta tertuduh yang 

melibatkan milyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun penjara” Sebagaimana ditulis dalam tulisan 

Kurniawan, loc.cit . 

  
38

 Herbert Hausmaninger, op.cit. 
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Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:  

30/Pid.B/Tpk/2009/Pn.Jkt.Pst., tertanggal  20  April  2010, dalam membuktikan 

unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hakim 

memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi testimoni de auditu
39

 dan 

mengabaikan saksi-saksi lainnya. Selain itu keyakinan hakim didasarkan pada 

keterangan saksi yang diberikan pada tahap penyidikan dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan, padahal saksi telah mencabut kesaksiannya di tahap penyidikan, dan 

memberikan keterangan yang berbeda di depan persidangan di bawah sumpah.
40

 

Pertimbangan yang sama juga terjadi dalam Putusan No. 1429K/Pid/2010 

terhadap Antasari Azhar, dimana beberapa saksi mahkota mencabut 

keterangannya di penyidikan, namun keyakinan hakim tetap berpatokan kepada 

keterangan BAP saksi yang sudah dicabut di depan sidang pengadilan.
41

 Hal ini 

memperlihatkan bahwa model KUHAP menjadikan Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) sebagai dokumen utama pada sidang pengadilan untuk pemeriksaan oleh 

                                                           

  
39

Hakim mendasarkan keyakinan pada keterangan Saksi Bambang Subandio yang diberikan 

dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui ada 

pemberian cek dari Alm. ABU BAKAR kepada Ateng Hermawan adalah berdasarkan keterangan 

dari Alm. ABU BAKAR kepada Saksi. Adapun maksud dari pemberian cek tersebut, Saksi tidak 

mengetahuinya secara pasti dan menduga sebagai kick back atau uang jasa dari PT Prima Semesta 

Internusa kepada Ateng Hermawan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, doktrin hukum, undang-

undang dan ketentuan hukum lainnya, maka keterangan Saksi Bambang Subandio tersebut 

haruslah dikategorikan sebagai keterangan Unus Testis Nullus Testis dan testimonium de auditu, 

yang mana keterangan Saksi Bambang Subandio harus dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. 

 

 
40

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi No. 991 K/Pid./2001 tanggal 13 Desember 2001 jo. 

Putusan PN Medan No.1441/Pid.B/2000  atas terdakwa Alwi d/h Khong Kuang Hui.   Judex Factie 

telah salah menerapkan hukum,  terutama hukum pembuktian yaitu hanya  memperhatikan 

keterangan seorang saksi,  sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi 

disumpah menurut  agamanya masing-masing (Unus testis nullus testis). 

 
41

Diunduh dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-

agung/periode/upload/2011/3/,  tanggal 25 Juli 2012.  

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/upload/2011/3/
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/upload/2011/3/
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hakim.
42

 Dibandingkan dengan sistem pembuktian Jerman, di mana persidangan 

pengadilan  pidana lebih menekankan penemuan fakta sesungguhnya oleh hakim. 

Hakim diharuskan untuk mendasarkan putusannya pada apa yang ia telah dengar 

langsung dari para saksi.  Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan secara lisan 

tidak boleh diganti dengan membacakan catatan-catatan polisi pada pemeriksaan 

sebelumnya oleh pejabat kepolisian (BAP).
43

  

  Jika dikaji secara mendalam, maka kekuatan pembuktian atas saksi yang 

mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik tersurat dalam Pasal 

163 KUHAP. Jika seorang saksi menarik/mencabut keterangannya dalam BAP 

yang dibuat Penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1), dan ayat (6) 

KUHAP yang asasnya keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah 

adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana isi 

Pasal-pasal tersebut sebagai berikut.
44

  

 
Pasal 163 KUHAP: 

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam 

berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta 

keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan 

sidang. 

 

Pasal 185 KUHAP 

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan; 

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan: 

                                                           

 
42

Hal ini yang menyebabkan adanya tuduhan, bahwa di Indonesia tidak berlaku asas 

“presumption of innocence”, tetapi yang ada dalam pemeriksaan di Pengadilan adalah 

“presumption of guilt.  Lihat kumpulan tulisan Mardjono Reksodiputro,  RUU KUHAP dalam 

Konteks Efektivitas Penanganan Tipikor (Tinjauan Yuridis Pengaruh RUU KUHAP),  Perenungan 

Perjalanan Reformasi Hukum, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2013), hal. 227.  

 
43

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, 

(Depok: Raih Asa Sukses, 2011), hal.18.  

 

 
44

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan 

Permasalahannya, (Jakarta: PT Alumni, 2007), hal. 177-178.   
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a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang 

tertentu; 

d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

 

Beberapa putusan  hakim juga mendasarkan keyakinan atas alat bukti di 

luar peraturan KUHAP. Bisa dilihat juga dalam Putusan Nomor 

777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Majelis 

Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti elektronik yang belum diatur 

untuk tindak pidana umum.
45

 Dengan kata lain keyakinan hakim dalam memutus 

menjadi lebih dominan, dibandingkan hukum positif yang secara obyektif 

mengatur mengenai pembuktian. Kondisi ini menunjukkan seolah Hakim tidak 

lagi ingin membatasi keyakinannya pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP, 

sebagaimana layaknya sistem pembuktian pada sistem Conviction intime atau 

Adversarial system.   

Negara yang menganut adversary system
46

, pada umumnya memang tidak 

membatasi alat bukti mana saja yang dapat dijadikan dasar keyakinan hakim/jury 

                                                           

45
Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor  Perkara 

777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nama terdakwa Jessica 

Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, menyatakan bahwa “.. rekaman CCTV sepanjang 

relevan, merupakan perluasan dari Pasal 184 (1) KUHAP, sebagai barang bukti yang jika 

bersesuaian fakta, dan peristiwa dapat dijadikan sumber dari alat bukti Petunjuk untuk 

memastikan peristiwa pidana.  Hal ini diperkuat adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Teknologi Elektronik.”  Halaman 313 dari 372 Halaman Putusan Pidana 

No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 

 

 
46

Adversary Model: A Procedural system, such as the Anglo-american legal system, 

involving active and unhindered parties contesting with each other to put forth a case before an 

independent decision – maker.  Also termed adversary procedure (in criminal case).  The term 

adversary system sometimes characterizes and entire legal process, and sometimes it refers only to 

criminal procedure. In the latter instance, it is often used interchangeably with an old expression 

of continental European origin, “accusatorial procedure”, and is juxtaposed to the “inquisitorial” 

or non-adversary process.  There is no precise understanding, however, of the institutions and 

arrangements denoted by these expressions.  Mirjan Damaska, “Adversary Procedure” in 
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di depan persidangan. Namun banyak aturan pembuktian yang terjadi dalam 

adversary model, yang menentukan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dengan cara 

melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara 

illegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan
47

 dan terdapat prinsip 

yang dikenal dengan Exclusionary Rules.
48

 Walaupun pengaturan mengenai 

sumber alat bukti tidak dibatasi dalam sistem ini, namun banyak aturan permainan 

yang terjadi dalam adversary model yang lebih banyak ditujukan untuk 

membatasi ruang gerak aparat penegak hukum, terutama pihak 

kepolisian/penyidik, sehingga sangat tidak mudah untuk memperoleh fakta atau 

bukti yang relevan dengan suatu kasus pidana. Dapat disimpulkan bahwa 

beberapa tata cara sistem pembuktian yang berlaku berdasarkan model ini lebih 

merupakan saringan yang selalu berusaha mengadakan seleksi untuk dapat 

memisahkan secara tegas mereka yang benar-benar bersalah dari mereka yang 

benar-benar tidak bersalah.
49

  

Penilaian kekuatan pembuktian dalam peraturan perundangan di Indonesia 

memang merupakan suatu kewenangan hakim yang bersifat bebas. Akan tetapi, 

                                                                                                                                                               

Encyclopedia of Crime and Justice 24-25, (Sanford H Kadish, ed, 1983), sebagaimana ditulis 

dalam Black’s Law of Dictionary, 9th Edition, Bryan A. Garner Ed, (Westlaw, 2011).  

 

 
47

Beberapa negara penganut Civil Law System seperti Prancis dan Austria juga 

menerapkan sistem “fruit of the poisonous tree” sebagaimana ditulis dalam buku Herbert 

Hausmaninger,  op.cit. page.201.    

 

 
48

Sebagaimana Putusan No.54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST terkait barang bukti dalam 

Kasus Hakim Syarifudin.  Dalam surat tuntutannya, penuntut umum KPK juga meminta majelis 

memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa uang-uang asing yang ditemukan penyidik 

saat penyitaan tak terkait dengan tindak pidana.  Padahal barang bukti tersebut tidak masuk dalam 

dakwaan, dan tidak terkait tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Diunduh 

tanggal 21 Juli 2012 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2a81ebeb35b/jaksa-

berharap-hakim-syarifuddin-dihukum-maksimal   

 

 
49

 Romli Atmasasmita (3), Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, op.cit. hal.12.  
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kebebasan ini tidak berarti hakim boleh menilai suatu kekuatan pembuktian serta 

menjatuhkan pidana “menurut seleranya sendiri” tanpa ukuran tertentu.
50

 Untuk 

hal ini dalam Putusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti 

oleh orang lain, sehingga wajar apabila diharapkan dalam penilaian kekuatan 

pembuktian serta pemberian pidana inipun proses pemikirannya (legal reasoning) 

harus dapat diikuti oleh orang lain pula, khususnya oleh terdakwa, sebagai orang 

yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara pidana itu.
51

  

 Salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 821K/Pid/96 tanggal  29 

September 1997 atas nama terdakwa Sardi bin Djoyokarto, terdapat kaidah hukum 

bahwa Hukum tidak mengenal hampir dewasa bagi orang yang baru berumur 14 

tahun. Hal ini merupakan penegasan atas Pasal 171 a KUHAP yang mengatur 

bahwa menyatakan bahwa anak yang belum berumur 15 tahun tidak dapat 

dianggap dewasa untuk diperiksa di bawah sumpah. Keterangan saksi tanpa 

sumpah, sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP hanya dipergunakan sebagai tambahan 

alat bukti yang sah lainnya. Berarti keterangan saksi tanpa sumpah tidak bisa 

dianggap sebagai alat bukti yang sah, atau dijadikan dasar keyakinan hakim untuk 

menentukan kesalahan terdakwa, kecuali terdapat alat bukti lain yang sah.
52

 Selain 

                                                           

 
50

Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa kebebasan hakim 

haruslah diberi batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagir Manan, Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995., hal. 30  

 
51

 Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam sistem di Belanda putusan harus memuat 

alasan hukum.  Tidak jelas dalam sistem kita apakah terdapat kewajiban hakim memberikan legal 

reasoning terutama dalam kasus-kasus besar. Alasan hukum ditarik dari perdebatan dan bukti yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Advokat.  Legal Reasoning sendiri terdiri dari ratio 

decidendi (Prinsip rule of law dimana putusan didasarkan) dan obiter dictum (pertimbangan 

hakim).  Hasil diskusi dengan Prof. Mardjono pada tanggal 17 September 2015 di Pascasarjana FH 

Pancasila. 

 
52

Sebagai contoh lihat Putusan Pengadilan Negeri  Tanjung Pinang 

No.54/Pid.B/2007/PN.Tjp Tanggal: 22 November 2007, dengan Terdakwa: Jamidin Hendri 

(Midin), dua orang anak sebagai saksi korban tidak disumpah dan tidak dapat dijadikan alat bukti 
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itu Pasal 171 ayat b KUHAP yang menyatakan bahwa orang yang sakit ingatan 

atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya datang kembali, tidak dapat 

dijadikan alat bukti yang sah.  Terhadap peraturan yang sudah jelas dalam Pasal 

171 KUHAP ini, ternyata konkritisasi atas fakta dalam kasus khusus dapat 

dikesampingkan. Praktiknya sebagaimana termaktub dalam putusan Hakim 

Mahkamah Agung No. 1668K/Pid.Sus/2010 jo. Putusan PN Gianyar No.33 

/Pid.B/2010, atas nama terdakwa I Made Geria, yang atas dasar keadilan 

menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan atas dasar keterangan 

saksi yang selain di bawah umur selain itu juga merupakan saksi yang menderita 

masalah kejiwaan berdasarkan visum dokter.   

Beberapa Putusan tingkat Pengadilan Negeri banyak menggunakan dasar 

keyakinan alat bukti petunjuk yang bersumber pada bukti di luar ketentuan Pasal 

188 ayat (2) KUHAP
53

, misalnya keterangan ahli, testimoni de auditu, atau 

keterangan saksi di penyidikan. Dalam praktik memang sering terjadi multi tafsir 

tentang alat bukti petunjuk. Padahal seperti diketahui alat bukti petunjuk harus 

digunakan secara cermat dan terang. Hal ini yang akhirnya membuat putusan 

tersebut dibatalkan oleh Majelis Kasasi.
54

 Keadaan tersebut menyebabkan 

                                                                                                                                                               

yang sah.  Dasar keyakinan hakim adalah orang tua anak yang  tidak memenuhi syarat Pasal 1 

butir 26 dan butir 27 KUHAP namun dijadikan sumber alat bukti petunjuk.  

  

 
53

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “alat bukti 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”.  Namun selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) dinyatakan “Petunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a.Keterangan saksi; b.Surat, 

c.Keterangan terdakwa”.  

 
54

Putusan Majelis Kasasi  MA No. 1185 K/PID/2006, tanggal 3 Oktober 2006, putusan atas 

nama Pollycarpus Budihari Priyanto, Majelis Hakim memutuskan salah satunya berdasarkan alat 

bukti petunjuk yang  sumbernya di luar alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan atau alat 

bukti keterangan terdakwa.  
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kepastian hukum akan sulit dicapai karena celah untuk melakukan penemuan 

hukum melalui alat bukti petunjuk dalam suatu putusan sangat besar.vMenurut 

Andi Hamzah bahwa alat bukti petunjuk dalam KUHAP Indonesia berasal dari 

Het  Herzienne Inlandsch Reglement (HIR atau Staatsblad Tahun 1941 No.44), 

sedangkan HIR sendiri berasal dari Inland Reglement yang merupakan KUHAP 

Belanda di abad ke-19 yang sudah 150 tahun tidak diberlakukan lagi.
55

 Adapun 

dalam RUU  KUHAP, konsepsi alat bukti petunjuk telah hilang dan digantikan 

oleh alat bukti pengamatan hakim.
56

  

Contoh-contoh penerapan sistem pembuktian Negatief di atas, 

memperlihatkan terdapat beberapa permasalahan terkait interpretasi hukum 

pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Hal ini bisa jadi karena adanya 

kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran yang tidak pernah diuji kembali, 

apakah hal tersebut telah sesuai dengan kaidah dan tata cara yang berlaku serta 

mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
57

 Adapun perlakuan 

hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa 

menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi 

terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Sejak proses 

penyidikan harus dijamin adanya bukti yang cukup tentang posisi hukum 

terdakwa dan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada lagi keraguan 
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Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM-UNISBA, 

1995., hal. 30.   



20 

bahwa dialah pelaku kejahatan (beyond reasonable doubt). Begitu pula dalam hal 

memperoleh bukti-bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah.
58

 

Bahkan penulis terkenal Inggris, Blackstone, yang telah mempengaruhi para 

penyusun konstitusi Amerika Serikat pernah mengatakan: “It is better that ten 

guilty persons escape than one innocent suffers”
59

 yang di Indonesia sering 

diartikan “lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada 

memenjarakan satu orang tidak bersalah”.   

 Konsep normatif dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981, secara implisit 

mengatur dimana hakim dalam memeriksa dan memutus dominan dalam 

persidangan bahkan absolut.
60

 Artinya, menurut Hakim Ali Boediarto bahwa 

hakim memegang hak (monopoli) dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. 

Apakah perbuatan seseorang itu adalah benar atau salah menurut hukum, hukum 

atau Undang-Undang yang mana yang akan diterapkan terhadap kasus yang 

sedang diadilinya itu serta hak untuk menafsirkan Undang-Undang bila tak jelas 

isi dan maksudnya, hak menerapkan sanksi sesuai dengan aturan dan Undang-

Undang yang ada. Oleh karena kedudukan hakim yang absolut tersebut, maka 

dalam praktik persidangan di Indonesia, untuk memeriksa kebenaran alat bukti, 

mengajukan saksi tambahan, mengajukan bukti, memutuskan hari sidang, serta 
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Jakarta 18-22 September 2011, hal. 1.   
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pertimbangan atau fakta mana yang akan dijadikan pertimbangan serta keyakinan 

hakim, diartikan merupakan kewenangan Hakim.
61

  

 Kewenangan hakim yang demikian merupakan konsekuensi dari 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang sebenarnya bertujuan untuk menjamin 

sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (impartial). Apabila kebebasan tidak 

dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan hakim tidak akan bersikap 

netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.
62

  

  Hakim tidak terikat pada atasan yang dapat mempengaruhi putusannya 

dalam menjalankan tugasnya
63

, namun hakim bertanggungjawab terhadap 

masyarakat berkaitan dengan keterbukaan dan obyektifitas putusan hakim. 

Putusan hakim sejauh mungkin tidak bertolak belakang dengan rasa keadilan yang 

berkembang dalam masyarakat. Hakim harus memutus perkaranya berdasarkan 

hukum yang diyakininya untuk ditegakkan. 

 Sisi positif yang paling menonjol dari keberadaan hakim itu adalah bahwa 

sesungguhnya selaku sang pemutus, ia setiap waktu memiliki kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk dapat memberikan manfaat bagi orang lain melalui putusan 
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62

Bagir Manan, “Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman”, Makalah pada Seminar 

Nasional Upaya Meningkatkan Fungsi dan Peranan Mahkamah Agung RI, dalam Mewujudkan 

Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila, Bappenas- FH Unpad, Bandung, 

April 1998, hal.3 
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hukumnya. Ia mempunyai kesempatan yang cukup untuk selalu memberikan 

secara proposional rasa keadilan hukum  melalui putusannya
64

.   

Contoh putusan hakim yang disebutkan sebelumnya di atas, juga 

menunjukkan beberapa inovasi pembuktian dimana keyakinan hakim menjadi 

lebih dominan dalam memutuskan, dan sumber keyakinan hakim tidak lagi 

dibatasi oleh alat bukti tertentu. Adanya inovasi
65

 pembuktian merupakan akibat 

dari adanya pengaturan mengenai pembatasan alat bukti dan nilai kekuatan suatu 

alat bukti dalam KUHAP.
66

  Apakah dalam kondisi tertentu memang dibenarkan 

apabila hakim mengesampingkan peraturan perundangan dan menggali hukum 

atau melakukan penemuan hukum (pembuktian), walaupun sudah terdapat 

peraturan perundangan yang jelas mengatur?  Apakah terjadi fenomena fungsi 

pembuktian yang bersifat positif  (mencari kesalahan terdakwa) daripada mencari 

kebenaran?  Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan permasalahan yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini.  

Sumber keyakinan hakim yang dominan berkembang dalam sistem 

pembuktian Intime Conviction. Sistem pembuktian ini sering kurang dipahami 

oleh masyarakat, sehingga terkadang menyebabkan kekeliruan pemahaman 

mengenai sistem tersebut, misalnya ada pemahaman bahwa hakim atau juri dapat 
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menjatuhkan pidana tanpa bukti dan hanya berdasarkan keyakinan saja.
67

 Padahal 

sebelum  hakim memutus bersalah atau tidak, ia wajib menilai dakwaan, alat bukti 

yang diajukan, dan pembelaan dari terdakwa serta bagaimana keabsahan alat bukti 

tersebut.
68

 Alat bukti adalah bebas tetapi tidak dapat diajukan dengan 

sekehendaknya. Proses itu hanya menghormati prinsip-prinsip yang menerapkan 

prinsip ketertiban dan moral.  Pencarian alat bukti menerapkan penghormatan 

terhadap penghargaan atas manusia.
69

 Apabila alat bukti yang diajukan diambil 

dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dapat dikesampingkan dan 

tidak digunakan dalam persidangan, kecuali dalam kondisi tertentu. Apakah di 

masa depan dalam KUHAP Indonesia patut dipertimbangkan penggunaan sistem 

pembuktian Intime Conviction, sebagai upaya penghormatan terhadap hak asasi 

manusia dalam mencari dan menemukan alat bukti, dan sesuai dengan tujuan 

RUU  KUHAP yang akan bergeser menuju Sistem Adversarial?  Hal-hal ini 

merupakan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini.  

Dampak hukum dalam hal hakim tidak melakukan inovasi pembuktian 

dengan penemuan hukum, dan hanya berpatokan kepada alat bukti yang sah, 

namun tidak dapat memenuhi minimal pembuktian yang ditentukan oleh peraturan 

perundangan, akan mempengaruhi masalah pertanggungjawaban pidana. Ada 

kemungkinan hakim harus membebaskan terdakwa. Misalnya terdakwa Anand 
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Khrisna yang ditetapkan sebagai terdakwa perkara dugaan pencabulan terhadap 

salah seorang muridnya, Tara. Proses pengadilan Anand terjadi di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 November 2011 lalu, majelis hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Albertina Ho memvonis 

Anand bebas. Anand tidak terbukti melakukan pencabulan sebagaimana yang 

didakwakan. Penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut dan 

dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
70

  

 Permasalahan lain dalam penerapan sistem pembuktian dimana keyakinan 

hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak memenuhi syarat formal dan atau 

materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pembuktian akan 

tindak pidana dianggap tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan proses 

pembuktian akan berbenturan dengan asas perlindungan hukum terhadap 

terdakwa.  Di lain sisi, jika hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti 

yang sah, namun ternyata tidak memenuhi asas minimal pembuktian, maka bisa 

jadi keadilan hanya akan sampai pada tataran secara formal, dan konseptual saja. 

Ada pun ketika hukum ditafsirkan hanya untuk mencapai keadilan, maka hal 

inilah akan mereduksi hal yang dituntut oleh kepastian dan kemanfaatan hukum.
71
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http://manado.tribunnews.com/2012/08/03/ma-ganjar-anand-krishna-25-tahun-penjara


25 

Negara penganut Adversary model seperti Inggris, melalui Evidence Act 

mengakui saksi de auditu/hearsay evidence sebagai alat bukti apabila terdakwa 

mengakui dakwaan,
72

 atau ketika saksi kunci atau saksi penting yang menolak 

untuk bersaksi, atau memberikan kesaksian yang berlainan dengan pernyataan 

yang dibuat di hadapan penuntut umum, maka penuntut umum dapat mengajukan 

pengecualian terhadap peraturan hearsay evidence. Misalnya untuk kasus yang 

melibatkan anak sebagai saksi/korban. Pernyataan saksi yang telah dibuat 

sebelumnya tersebut dapat menjadi alat bukti apabila pengadilan menganggap 

bahwa pernyataan itu lebih dapat dipercaya dari kesaksian yang diberikan saksi di 

sidang pengadilan. Penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk 

mengingatkan saksi mengenai keterangannya yang berbeda, serta dapat meminta 

saksi memberikan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

pernyataan tersebut.
73

 Penelitian di Colorado, USA, menyatakan bahwa dalam 

kasus yang melibatkan anak sebagai korban,  pengadilan menerapkan standar 

pembuktian yang tinggi untuk menyatakan ketidakbersalahan tersangka/terdakwa, 

dan lebih cenderung mudah untuk menyatakan kesalahan tersangka/terdakwa.
74

  

Hukum acara pidana Belanda yang menganut Civil Law System, dan 

pembatasan alat bukti, menyatakan testimonium de auditu tidak diperkenankan 

sebagai alat bukti, namun Mahkamah Agung Belanda dalam putusan tanggal 20 
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Desember 1926 menyatakan bahwa testimonium de auditu diperbolehkan.
75

 

Setelah adanya putusan tersebut, maka testimonium de auditu termasuk sebagai 

alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana. Adapun untuk dapat 

menjadi alat bukti yang sah testimonium de auditu harus disertai dengan 

keterangan saksi lain yang mendukung keterangan tersebut. Hakim di Belanda 

tidak boleh memutus hanya berdasarkan satu saksi dan mengabaikan alat-alat 

bukti lain (unus testis nullus testis).
76

  

Eksistensi alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah, oleh sebagian 

ahli dianggap kurang tepat. Subekti mengkonsepsikan alat bukti petunjuk sebagai 

kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang belum terbukti, oleh karena itu, 

persangkaan kurang tepat dikatakan sebagai alat bukti.
77

 Van Bemmelen 

menyatakan bahwa kesalahan utama dalam pembuktian bahwa petunjuk 

dipandang sebagai satu alat bukti, padahal hakikatnya tidak ada.
78

 

  Menurut Posner, jika semua yang hakim lakukan adalah menerapkan 

aturan-aturan yang dibuat oleh badan legislatif dari para perumus konstitusi (atau 

mengikuti preseden, yang dibuat oleh atau hakim sebelumnya, yang segera diubah 

jika mereka membuktikan ”maladapted” untuk kondisi saat ini),  maka tanggung 

jawab atas ketidakberesan, harus ditujukan kepada legislator atau perumus 

konstitusi, atau dengan proses politik secara lebih umum. Tapi seandainya 
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sebagian besar aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif adalah benar dan 

masalahnya terdapat pada kehendak hakim-hakim yang membuat peraturan 

mereka sendiri, atau Hakim mungkin sama sekali mengabaikan aturan, dan tidak 

melihat keadilan atas dasar persamaan masing-masing kasus maka hasilnya 

ketidakpastian hukum yang sangat besar yang merupakan kesalahan hakim.
79

 Hal 

tersebut dapat disimpulkan dengan bagan berikut.  

 Gambar 1.1.  Inovasi bebas (Posner) 

 

  

Pada poin tertentu, perubahan penerapan peraturan perundangan nasional, hukum 

prosedur,  yang mengarah pada perubahan sistem tertentu, dalam hal ini sistem 

non-adversarial menuju sistem adversarial, harus memperhatikan penduduk dan 

sesamanya, dan dalam praktiknya masih memperlihatkan adanya keinginan untuk 

mempertahankan nilai-nilai tradisional dan resistensi terhadap perubahan. Satu 

contoh yang baik terjadinya konvergensi dapat dilihat di Uni Eropa, dimana 

keberadaan Single Market diakui di Eropa, dan mengarahkan secara logis kepada 

kerjasama yang baik dalam Sistem Peradilan Pidana, dan perubahan mengenai 
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sistem pembuktian nasional serta hukum acara, walaupun progressnya masih 

sangat lambat. Dalam beberapa dekade terdapat pengakuan atas nilai hukum 

tradisional  dalam melakukan kerjasama penanganan kejahatan transnasional 

melalui mutual asistance/ Perjanjian timbal balik antara aparat penegak hukum 

antar negara.
80

 Kompetensi Uni Eropa sudah diakui dalam area Pengadilan 

Pidana
81

, yang memberi pengakuan terhadap dua biro penyidikan Kepolisian 

Eropa (Europol), yang memiliki kewenangan untuk meminta penyidik negara 

melaksanakan investigasi/penyidikan dan berpartisipasi dalam penyidikan, serta 

Penuntut/Kejaksaan Eropa (Eurojust), yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan koordinasi dalam melakukan penuntutan, dalam hal terdapat kejahatan 

antar negara, atau yurisdiksi terkait unsur perbatasan negara.
82

    

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam rangka RUU KUHAP, sudah 

saatnya menilai dan mempertimbangkan beberapa inovasi pembuktian tentang 

sistem pembuktian, dan alat bukti, baik yang sudah terjadi maupun inovasi untuk 

yang akan datang. Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak terikat pada atasan 

yang dapat mempengaruhi putusannya,
83

 namun hakim bertanggungjawab 

terhadap masyarakat berkaitan dengan keterbukaan dan obyektifitas putusan 
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hakim. Putusan hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang 

berkembang dalam masyarakat. Hakim harus memutus perkaranya berdasarkan 

hukum yang diyakininya untuk ditegakkan.
84

 Di sisi lain, hal tersebut jangan 

sampai menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam menerapkan 

peraturan perundangan. Bagi sebagian orang yang memiliki kejujuran dan 

pengabdian, situasi psikologis, rasa takut terhadap pelaksanaan undang-undang, 

bukan disebabkan karena takut bahwa mereka akan melakukan tindak pidana. 

Kekhawatiran mereka lebih tertuju pada ketidakpastian  dalam penegakan hukum, 

tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Mereka senantiasa was-was, 

bahwa apa yang diputuskan dan dilakukan saat ini sudah benar dan sesuai dengan 

ukuran norma hukum yang berlaku pada masa kini, ternyata di kemudian hari 

setelah terjadi pergantian rezim pemerintahan, putusan nya tersebut dinilai keliru 

dan melanggar hukum berdasarkan ukuran norma hukum yang berlaku pada rezim 

pemerintahan yang baru. Pada intinya, orang khawatir tidak ada kepastian aparat 

penegak hukum dalam menafsirkan atau menginterpretasikan dan menerapkan 

peraturan perundang-undangan.
85
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1.2. Kemurnian Penelitian dan Pemilihan Topik Pembahasan 

Berdasar pengamatan, penelitian atau penulisan mengenai perkembangan / 

inovasi pembuktian terkait sistem pembuktian dan alat bukti belum pernah 

dilakukan. Adapun penulisan berupa disertasi yang membahas mengenai inovasi 

alat bukti seperti alat bukti elektronik, atau inovasi tentang sistem peradilan 

pidana, memang pernah dilakukan. Terdapat beberapa penelitian dan tulisan 

mengenai beban pembuktian atau saksi korban, tetapi tidak membahas secara 

khusus mengenai perkembangan penerapan sistem pembuktian, antara lain adalah 

sebagai berikut.   

1. Berkaitan dengan hakim dan sistem peradilan pidana 

Disertasi Luhut M. P.Pangaribuan, berjudul “Lay Judges dan Hakim Ad 

Hoc, Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. 

Isi disertasi berupa penelitian terhadap kelembagaan pengadilan pidana 

dengan perspektif pembaruan sistem peradilan pidana, yakni penelitian 

terhadap teori, konsep, termasuk doktrin dan ketentuan pengadilan pidana 

dengan fokus terhadap pengadilan pidana (Criminal Court System).
86

 

Lebih lanjut pertanyaan permasalahan yang diajukan adalah sebagai 

berikut.
87

 

a) Bagaimanakah sistem peradilan pidana Indonesia dan keberadaan 

hakim ad hoc dalam pengadilan pidana? 
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b) Apakah hakim ad hoc yang diadakan dalam pengadilan khusus pidana 

Indonesia merujuk pada konsep lay participation, jury atau lay judges? 

c) Dalam mewujudkan keadilan, pelajaran apakah yang dapat diambil 

dari pengadilan khusus HAM, Tipikor dan Perikanan yang sudah 

menggunakan hakim ad hoc dalam majelis hakimnya? 

Mengenai pembuktian, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa common 

law tidak menentukan bentuk alat bukti tapi hanya menentukan bahwa 

apapun bukti yang diajukan untuk mendukung suatu hal hanya akan 

bernilai bila bukti itu bisa mencapai beyond reasonable doubt. Proses 

pengumpulan alat bukti common law dikenal satu doktrin “fruit of the 

poisoneous tree”. Bahwa melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang 

salah tidak dapat diterima.  Doktrin ini menjadi satu aturan disebut the 

exclusionary rule.
88

  

2. Berkaitan dengan pembuktian:  terdapat dalam Disertasi Reda 

Manthovani, yang berjudul Intersepsi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia.vReda menulis mengenai hasil penyadapan sebagai alat 

bukti di persidangan haruslah admissible dalam arti diperoleh secara 

sah, agar dapat memenuhi asas proportionality dan necessity. 

Penelitian ini menemukan bahwa intersepsi yang diatur di Indonesia 

baru sebatas pemberian wewenang (legality)kepada aparat untuk 

penegakan hukum (legitimate aim) dan belum menerapkan prinsip 

proportionality dan necessity. Selain itu prinsip admisibility dan due 

process of law belum banyak berperan dalam menentukan keabsahan 
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alat bukti yang diperoleh dari intersepsi. Sehingga alat bukti yang 

diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia pun masih dapat diakui 

sebagai alat bukti yang sah dan dipergunakan sebagai pertimbangan 

hakim dalam putusannya. Temuan tersebut menyarankan agar 

memberlakukan hukum acara pidana yang menerapkan prinsip 

admisibility dan due process of law sehingga hakim lebih berperan 

dalam menentukan keabsahan alat buki dan membatalkan alat bukti 

yang diperoleh dengan melanggar hak asasi. Ketiga, merubah 

klasifikasi alat bukti tertutup yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP 

menjadi klasifikasi alat bukti terbuka dengan menambahkan klausula 

pengamatan hakim dalam persidangan sehingga alat bukti apapun 

dapat diterima di Pengadilan (admissible) sepanjang diperoleh secara 

sah. Hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 

perkembangan hukum pembuktian sejak jaman HIR dan KUHAP serta 

penerapannya melalui putusan pengadilan pidana. Fokusnya adalah 

alat bukti yang berasal dari hasil intersepsi, dan tidak membahas alat 

bukti lainnya yang diatur dan dipergunakan sebagai dasar keyakinan 

hakim.  

3. Berkaitan dengan hukum pembuktian 

a) KUHAP dalam Prospektif oleh Indriyanto Seno Adjie. 

Buku Indriyanto Seno Adjie, diterbitkan oleh Diadit Media, Jakarta, tahun 

2011. Penulis sebagai tim penyusun RUU KUHAP, membuat beberapa 
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catatan perubahan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Formil.  

Catatan yang berhubungan dengan pembuktian adalah sebagai berikut
89

.  

a. Mengenai Perolehan Alat Bukti yang tidak boleh diperoleh secara 

melawan hukum.  

b. Mengenai prosedur persidangan yang sudah mengarah ke adversarial 

atau kedudukan antara penuntut umum dan terdakwa sudah berimbang.  

Dengan demikian, peran aktif hakim yang memimpin sidang 

berkurang. 

c. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak dapat 

menambah alat bukti baru (saksi) di sidang pengadilan.  

Buku ini tidak membahas lebih lanjut mengenai sistem pembuktian 

ataupun inovasi pembuktian terkait dengan penerapan sistem pembuktian, 

alat bukti serta keyakinan hakim. 

Skripsi serta buku mengenai alat bukti yang ada, sebagian hanya melakukan 

penulisan secara deskriptif  mengenai penerapan alat bukti atau menilai kekuatan 

pembuktian secara normatif dilihat dari satu atau dua kasus yang terjadi.  

Beberapa thesis juga berisi penelitian mengenai penerapan hukum pembuktian 

dilihat dari  satu kasus tertentu ditambah dengan studi perbandingan pengaturan 

alat bukti di beberapa Negara dengan sistim Common Law. Belum terdapat 

penulisan mengenai inovasi pembuktian dilihat dari penerapan sistem pembuktian. 

Termasuk dalam pembahasan bagaimana sistem pembuktian dan proses 

keyakinan hakim terjadi dalam prosedur pembuktian. Oleh sebab itu, penulisan 

disertasi ini telah memenuhi syarat Originalitas, dalam arti belum pernah ada 
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penelitian dalam rangka disertasi yang meneliti mengenai inovasi sistem 

pembuktian dan alat bukti. Selain itu penelitian ini juga memenuhi syarat 

fisibilitas, dapat dilakukan, serta terdapat kesediaan literatur, data penelitian dan 

subyek penelitian (manageable).  

1.3. Rumusan dan Pertanyaan Masalah 

Rumusan permasalahan yang akan diajukan dalam proposal penelitian ini 

adalah mencari tahu perkembangan dan sejarah Peraturan Perundang-undangan 

Hukum Acara Pembuktian, kemudian implementasi peraturan tersebut dilihat dari 

Putusan Pidana, identifikasi sebab-sebab terjadinya inovasi hukum acara 

pembuktian serta sejauh mana penemuan hukum pembuktian dengan melakukan 

implementasi dan konstruksi hukum tersebut dapat dibenarkan dan diakomodasi 

dalam RUU  KUHAP. Adapun fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan-

pertanyaan (research questions) berikut. 

1. Bagaimana perkembangan sistem dan hukum pembuktian di Indonesia, sejak 

berlakunya HIR dan KUHAP serta Undang-undang Khusus di Luar KUHAP 

dilihat dari Sistem Peradilan Pidana?  

2. Bagaimana implementasi sistem dan hukum pembuktian dilihat dari Putusan 

Hakim pada masa berlaku KUHAP serta Undang-undang Khusus serta 

inovasi apa saja yang terjadi?   

3. Bagaimana Revisi KUHAP dan Undang-undang Khusus mengakomodasi 

inovasi dan perkembangan sistem dan hukum pembuktian tersebut dengan 

melihat perbandingan hukum pembuktian di negara Common Law yang 

menerapkan asas Adversarial/Accusatoir (Amerika dan Inggris), serta negara 
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Civil Law yang menganut asas Non Adversarial / Inquisitoir (Belanda, 

Prancis dan Jerman).   

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana 

perkembangan sistem dan hukum pembuktian pidana di Indonesia sejak 

berlakunya HIR dan KUHAP serta Undang-Undang Khusus di Luar KUHAP 

dilihat dari Sistem Peradilan Pidana.  Hukum pembuktian yang dimaksud 

termasuk namun tidak terbatas pada peraturan mengenai sistem pembuktian dan 

Alat Bukti di Indonesia. Perkembangan dilihat dari peraturan hukum pembuktian 

pada saat berlakunya HIR, KUHAP dan Undang-undang Khusus. Berdasarkan 

peraturan tersebut tersebut, kemudian dianalisis perkembangan sistem pembuktian 

dan hukum pembuktian.  

Tujuan kedua melakukan kajian bagaimana praktik atau implementasi 

hukum pembuktian dilihat dari putusan hakim pidana. Dalam mencapai tujuan 

kedua, akan dilihat interpretasi Hakim dalam melakukan penerapan hukum 

pembuktian serta pertimbangan hakim dalam putusan hakim pidana. Selanjutnya 

setelah melihat implementasi pembuktian, penulis melakukan identifikasi apabila 

terdapat inovasi dalam putusan hakim pidana tersebut. Dalam hal ini dikaji dasar 

keyakinan hakim yang dibatasi oleh alat bukti dalam peraturan perundangan. 

Dengan mengetahui penerapan sistem pembuktian, maka diharapkan akan dapat 

diinventarisasi perkembangan dan inovasi pembuktian apa yang terjadi sebagai 

konsekuensi implikasi negatief wettelijk bewijs,  selama proses mencari kebenaran 

materiil.   
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Tujuan penelitian ketiga adalah mencari tahu bagaimana Revisi KUHAP 

atau Undang-undang Khusus mengakomodasi inovasi dan perkembangan sistem 

dan hukum pembuktian tersebut dengan melihat perbandingan hukum pembuktian 

di negara Common Law yang menerapkan asas Adversarial/Accusatoir (Amerika 

dan Inggris), serta negara Civil Law yang menganut asas Non 

Adversarial/Inquisitorial  (Belanda, Prancis dan Jerman).   

1.5.  Manfaat Penelitian 

  Secara teoretis manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pembuktian Pidana 

dengan sistem Pembuktian yang lebih jelas pengaturannya, Alat Bukti yang 

bersifat Terbuka, dan Keyakinan Hakim yang sekiranya tetap menerapkan 

perlindungan hak asasi Tersangka/Terdakwa, kepastian hukum, serta Due Process 

of Law.  

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi praktisi 

hukum serta aparat penegak hukum yang menjalankan profesinya secara imparsial 

dalam dalam proses perkara pidana. Untuk itu, penelitian ini menganalisis contoh-

contoh putusan Hakim Pengadilan Pidana.   

1.6.Sistematika Penulisan 

 Penulis melakukan pembahasan dalam penelitian ini dengan 

mengelompokkan dalam enam bab sebagaimana diuraikan berikut ini. Masing-

masing bab terdiri dari sub bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang 

meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.  
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Latar belakang masalah merupakan identifikasi tentang fenomena hukum 

pembuktian yang terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dari 

berbagai putusan dapat dilihat bahwa terdapat inkonsistensi dalam melakukan 

interpretasi atas hukum pembuktian walaupun sudah ada sistem Pembuktian 

dengan standard pembuktiannya. Inkonsistensi tersebut memperlihatkan bahwa 

memang tidak ada standar baku keyakinan hakim dalam memutuskan karena 

bersifat subyektif.  Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, kemudian 

diidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam implementasi hukum 

pembuktian pidana. Bagian ini ini memaparkan sejumlah permasalahan yang 

muncul sehubungan dengan tema/topik/judul penelitian. Berdasarkan identitifikasi 

masalah tersebut, akan ditentukan masalah yang penting dan mendesak untuk 

dicari penyelesaiannya melalui analisis.   

Pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang akan dianalisis oleh Penulis 

guna mencari jawabannya merupakan inti dari permasalahan penelitian ini. 

Pertanyaan permasalahan berupa kalimat tanya yang rinci berkenaan dengan 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yang didasarkan pada pembatasan 

masalah dan penjelasan terkait mengapa permasalahan tersebut penting untuk 

diteliti. Rumusan masalah menampakkan variabel-variabel yang diteliti, sifat 

hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Definisi 

operasional serta variabel penelitian diperjelas dalam sub bab selanjutnya yakni 

mengenai Hukum Pembuktian, Sistem Pembuktian, Alat Bukti, Barang Bukti, 

Beban Pembuktian serta Konvergensi.  

Penguraian tujuan penelitian akan ditulis pada sub bab tujuan penelitian 

yang diselaraskan dengan rumusan permasalahan yang hendak dijawab. 
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Selanjutnya, pada bagian mengenai manfaat penelitian, diuraikan manfaat 

dilakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoretis ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum Pembuktian, 

khususnya Sistem Pembuktian Negatief Wettelijk Bewijs Theori. Manfaat praktis 

ditujukan bagi pihak-pihak yang relevan dengan penelitian, dan rekomendasi 

revisi terhadap norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan 

terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP atau sumber 

hukum lain seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah 

Agung. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka berupa Landasan Teori dan Kerangka 

Konsep sebagai kerangka berpikir. Bagian Landasan teori  berisi kajian teori dan 

temuan-temuan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. Kajian teori memuat landasan teori yang akan digunakan sebagai 

pijakan dalam melakukan pendekatan masalah penelitian, yaitu teori-teori 

mengenai:  Teori Keadilan Aristoteles,  Teori Positivis Analitis, Teori 

Responsif/Progressif, Principle of Legality dan Rechtvinding, serta Teori 

Pembuktian. Paparan tinjauan pustaka mengungkapkan pendekatan masalah 

penelitian secara teoretis (theoretical approach) sebagai dasar penyusunan 

kerangka berpikir dan penarikan simpulan secara deduktif. Selanjutnya, bagian 

kerangka berfikir merupakan kerangka atau alur pemikiran penelitian yang 

dilakukan dengan membatasi konsep Proses Hukum yang Adil (Due Process of 

Law), Perkembangan dan Inovasi Hukum, serta Sistem Peradilan Pidana.  Hukum 

Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana serta Hukum Pembuktian.  
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Penguraian lebih lanjut mengenai definisi sistem peradilan pidana yang 

utama di dunia juga dan juga sistem pembuktiannya dilakukan dalam rangka 

membatasi konsep Sistem Peradilan Pidana. Selanjutnya diuraikan mengenai 

macam-macam bentuk sistem peradilan pidana yang dikenal di dunia, yakni 

sistem Adversarial (Acqusatorial System) dan Non-Adversarial (Inquisitorial 

System) serta sistem campuran (mix system). Bab ini secara khusus akan 

meninjau mengenai ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangan sistem-sistem 

tersebut untuk melihat prospeksi  perubahan sistem pembuktian di Indonesia. Bab 

terakhir berisi kesimpulan mengenai perkembangan atau konvergensi sistem 

peradilan pidana dari beberapa negara dengan sistem Civil Law dan sistem 

Common Law. 

Bab III merupakan uraian mengenai metode penelitian. Uraianya meliputi: 

pengertian mengenai metode penelitian hukum, jenis penelitian, pendekatan 

masalah penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, dan teknik 

pengumpulan data. 

Bab  IV adalah Analisis Penelitian berdasarkan Pertanyaan Permasalahan 

(Research Questions) tentang bagaimana Perkembangan Peraturan Perundang-

undangan (normatif) Hukum Pembuktian, dan Perbandingannya di berbagai 

negara.  Bagian pertama bab ini akan menguraikan mengenai Perkembangan 

Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. Yang dimaksud dengan Hukum 

Pembuktian adalah Sistem atau Teori Pembuktian, Alat Bukti dan Beban 

Pembuktian. Teori pembuktian dan sistem Pembuktian, serta alat bukti. Berangkat 

dari teori tersebut, akan dibahas mengenai perkembangan sistem pembuktian di 

Indonesia, konsep alat bukti dan bentuknya, serta kekuatan pembuktian masing-
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masing alat bukti, yang diatur sejak masa HIR dan berkembang masa KUHAP 

(UU Nomor 8 Tahun 1981) serta bagaimana RUU  KUHAP,  juga perkembangan 

atau inovasi hukum pembuktian di luar KUHAP. Perkembangan pembuktian dari 

masa sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP juga dipertimbangkan dari data 

berupa beberapa peraturan perundangan lain yang terkait hukum pembuktian di 

luar KUHAP, seperti Undang-undang khusus, Putusan  Mahkamah Konstitusi, 

Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi 

Mahkamah Agung, surat Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Selanjutnya 

memperbandingkan antara sistem pembuktian dan alat bukti yang berlaku di 

negara lain, baik di negara Common Law (Inggris dan Amerika Serikat) maupun 

negara  Civil Law  (Prancis, Jerman dan Belanda).  Setiap akhir sub sub bab berisi 

rangkuman mengenai inti dari sub bab. Sub bab pertama merangkum 

perkembangan sistem dan teori pembuktian serta alat bukti di Indonesia serta arah  

perkembangan dari beberapa negara penganut sistem Civil law dan sistem 

Common Law. 

Bagian analisis berikutnya mengidentifikasi inovasi apa yang terjadi dalam 

penerapan sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti  dalam Masa HIR 

dan Masa KUHAP juga Undang-undang di Luar KUHAP.  Misalnya Undang-

undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, UU No.3 Tahun 1997 jo UU No.11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik,  UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU No.21 Tahun 2007 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian dilanjutkan dengan 

analisa putusan pengadilan mengenai penerapan sistem pembuktian dan alat bukti. 

Dalam bagian ini akan didapat jawaban mengenai perkembangan dan inovasi 

pembuktian yang terjadi sebelum KUHAP (masa HIR), saat berlakunya KUHAP, 

dan perspektif Penyusun RUU KUHAP, berupa inkorporasi pembaharuan Masa 

KUHAP ke dalam RUU KUHAP, Pembaharuan dalam RUU KUHAP, dan Kritik 

terhadap RUU KUHAP, serta cost and benefit analysis atas usulan perubahan 

RUU KUHAP.   

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi simpulan hasil analisis dan 

uraian dalam Bab I sampai Bab IV atas pertanyaan permasalahan. Berdasarkan 

simpulan penelitian, dikaji implikasi atau dampak yang ditimbulkan atas 

fenomena yang diungkapkan yakni berupa perkembangan hukum pembuktian di 

Indonesia.    Implikasi yang terjadi akan dikaji secara teoritis yakni berdasarkan 

Teori Keadilan serta Teori Positivis Analitis serta Teori Pembuktian atas 

perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Selain itu implikasi juga dikaji 

secara praktis, berisi penerapan hasil penelitian tersebut dalam praktik pembuktian 

guna mencapai efisiensi dan efektivitas dengan tetap melindungan hak-hak para 

pihak. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada asas-asas hukum dan 

teori-teori hukum yang ada. Saran ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan 

dengan penelitian dan revisi terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

berkaitan dengan perkembangan hukum pembuktian dan pembaharuan apa yang 

bisa dimasukkan di Indonesia melalui RUU  KUHAP. 




