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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan 

tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di 

Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu 

perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang ditegakan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana. 

Pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum saat ini dihadapkan 

pada perkembangan zaman, maka akan berpengaruh dan mengalami 

perubahan. Salah satu teori bidang kriminologi menyebutkan bahwa kejahatan 

itu merupakan deskripsi perkembangan masyarakat. Begitu masyarakat 

berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu akan 

timbul dampak negative berupa kemajuan di bidang kejahatan. Kejahatan 

seiring dengan kemajuan masyarakat , bahkan dalam beberapa hal kejahatan 

sering lebih maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih 

pada penegak hukumnya baik dalam peraturan hukum formil maupun 

materiilnya. 

Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan 

transnastonal, extraordinarycrime, hingga kejahatan transbordeless dan 
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lainnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh 

kejahatan akan semakin besar. Guna  menegakan hukum atas kejahatan 

kejahatan yang sangat maju tersebut, peraturan hukum dalam perundang-

undangan Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht dan berlaku di 

Indonesia berdasarkan asas konkordasi, tentunya sudah sangat tidak memadai, 

sehinga mendorong dirumuskannya Undang Undang Republik Indonesia 

No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mana 

diubah dengan Undang Umdang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003 dan 

lain sebagainya. 

Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu 

bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini luga terkait 

dengan hukum formil. Misalnya pada Undang-undang Anti Terorisme yang 

mengatur hukum materiil tentang terorisme dan juga hukum formil yang 

mengayur mengenai masa penahanan yang lebih panjang dari yang diatur 

dalam KUHAP. Bentuk penyimpangan hukum formil tersebut masih dalam 

tahap yang sederhana karena tetap menggunakan KUHAP sebagai peraturan 

umumnya. Jadi perundang-undangan khusus yang mengatur hukum acara 

tersendiri bersifat lex specialis derogate lex generali terhadap KUHAP. 

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan baik 

norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga aparatur 

pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin, 

yang didukung dengan sarana dan prasarana hukum, serta perilaku hukum 



3 
 

masyarakat. Oleh karena itu setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus 

memeliki institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan keadilan dan 

kebenaran.  

Dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian 

memegang peranan yang sangat penting. Pada hakekatnya, pembuktian 

dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namu tidak semua peristiwa 

hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur tindak pidana (bukti 

awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut dimulai dengan 

mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan 

seterusnya. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian 

merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan nasib seorang 

terdakwa. Bersalah atau tidaknya sebagaimana didakwakan dalam surat 

dakwaan ditentukan dalam proses pembuktian. 

Pembuktian merupakan hal yang paling penting pada proses beracara 

dalam persidangan, karena pembuktian memuat ketentuan yang berisi 

pengarisan dan pedoman tatacara yang dibenarkan undang-undang untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 

merupakan ketentuan yang mengatur yang dibenarkan undang-undang dan 

yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu berhati-hati, 

cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah 

pembuktian. Hakim harus menilai sampai dimana batas minimum kekuatan 
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pembuktian atau bewij krachts dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 

184 KUHAP.1 

Hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam memberikan hukuman 

terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak pidana, 

meskipun tindak pidananya sama bukan berarti hukuman yang akan diterima 

sama, karena hakim mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda. 

Apabila dalam suatu kasus yang diajukan dipersidangan dan hakim tidak 

menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim 

wajib mencari hukumnya sendiri. Hakim tidak boleh mencari-cari kasus agar 

diselesaikan dipersidangan karena hakim harus bersikap pasif dalam hal ini. 

 

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut; 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan terdakwalah yang benar benar melakukannya”.2 
 
 
Menurut Oemar Seno Aji, sebagai seorang hakim dalam memberikan 

putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari 

faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, moral, dan sebagainya. Oleh 

karena itu dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang 

sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan 

                                                 
1 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan  KUHAP  Edisi Kedua. Jakarta: 
Sinar Grafika. 2002. hal 273. 
2 Pasal 183 KUHAP. 
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cara pandang sehinga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan3. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan 

unsur-unsur obyektif dan tidak bersifat emosi semata. Seperti tujuan 

pemidanaan dalam Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2002, yakni bahwa suatu 

pemidanaan dijatuhkan dengan tujuan:4 

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma 

hukum demi pengayoman negara dan masyarakat. 

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota 

yang berbudi dan berguna. 

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana, hakim harus berpegang pada minimal 

pada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa perbuatan itu  

benar-benar terjadi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Karim Nasution yang 

mengatakan, bahwa jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin 

bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu 

                                                 
3 Oemar Seno Aji. Hukum Hakim Pidana. Jakarta:  Erlangga. 1984. hal 12. 
4 Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2002 
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tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, 

maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.5 

Oleh sebab itu dapat dipahami betapa pentingnya alat bukti dalam 

persidangan untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dijatuhi hukuman 

atau bebas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam setiap perkara atau 

tindak pidana yang diajukan kepenggadilan harus disertai alat bukti yang sah. 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, 

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

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak 

pidanayang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa”.6 

Alat-alat yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara atau tindak 

pidana yang diajukan di persidanggan telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, 

yaitu: 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

 

                                                 
5 Nasution Karim. 1975. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar 
Grafika.  hal 71. 
6Hari Sasongko dan Lili Rosita. Hukum Pembuktian Dalm Acara Pidan. Bandung: Mandar maju. 
2003. hal 11. 
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Alat bukti “petunjuk” berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP 

memberi pengertian sebagai berikut “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 

keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.7 

Alat bukti “petunjuk” baru benar-benar digunakan jaksa penuntut 

umum sebagai dasar pembuatan tuntutan apabila batas minimum belum 

pembuktian tercapai dalam beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam 

persidangan kurang memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa maka untuk memperkuatnya digunakan alat bukti “petunjuk”. 

Biasanya pembuktian dalam perkara perkosaan adalah salah satu dari beberapa 

perkara yang mengunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Di 

dalam pembuktian kasus-kasus perkosaan, jaksa penuntut umum sering 

mengalami kesulitan karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban 

perkosaan itu sendiri. Meskipun demikiah upaya pembuktian oleh jaksa 

penuntut umum berkaitan dengan korban perkosaan harus tetap diikuti dengan 

bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka pada bagian tubuh 

tertentu dari korban atau justru dari pelaku. 

 

 

 

                                                 
7 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hal 272. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian khususnya mengenai 

penggunaan alat bukti petunjuk dalam bentuk penulisan hukum dengan judul 

“PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo)”. 

A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum 

sebagai sarana pembuktian dalam perkara pidana? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penggunaan alat bukti petunjuk 

sebagai sarana pembuktian? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena 

hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang 

dilakukan.8 Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang 

diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian 

perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

                                                 
8 Sugono Bambam. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Parsada. hal 11 
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b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam penggunaan alat bukti 

petunjuk dalam pembuktian di Pengadilan Pegeri Sukoharjo. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian khususnya 

dalam bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan alat bukti. 

b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum 

yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang 

hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 

D.  Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai kewajiban 

untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan di 

masyarakat. Alat bukti mempunyai peran yang sangat penting guna 

menegakkan keadilan dalam hukum materiil maupun hukum formil. Dalam 

pembuktian perkara di pengadilan, kedudukan alat bukti sangat berpenggaruh 

terhadap penjatuhan putusan oleh hakim. 

Alat bukti petunjuk menjadi penentu dalam penjatuhan putusan dalam 

perkara yang dipandang kurang lengkap bukti bukti lainnya di pengadilan. 

Petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu suatu 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. 

Pembuktian yang didasarkan pada petunjuk di dalam alat bukti 

tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu 
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pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan 

yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. 

Kalaukita melihat pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang mengatakan bahwa 

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nurani. 

Pembuktian dalam perkara perkosaan adalah salah satu dari beberapa 

perkara yang biasanya mengunakan alat bukti petunjukdalam pembuktiannya. 

Di dalam pembuktian kasus-kasus perkosaan, Jaksa Penuntut Umum sering 

mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain 

pelaku dan korban itu sendiri. Meskipun demikian upaya pembuktian oleh 

jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa korban perkosaan harus tetap 

diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka 

pada bagian tubuh tertentu yang menjadi petunjuk dalam pembuktiannya. 

Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal beberapa doktrin 

pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori 

oral evidence, documentary evidence, material evidence, dan electronic 

evidence. 

1. Oral evidence 

a. Perdata ( keteranga saksi, pengakuan dan sumpah ) 

b. Pidana (keterangan saksi, keteranagan ahli dan keterangan terdakwa ) 
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2. Documentary evidence 

a. Perdata ( surat dan persangkaan ) 

b. Pidana ( surat dan petuniuk ) 

3. Material evidence 

a. Perdata ( tidak dikenal ) 

b. Pidana ( barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, 

barang yang merupakan hasil dari suatu tindak tidana  dan informasi 

dalam arti khusus) 

4. Electronic evidence 

a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan 

elektronik, konsep ini tidak dikenal di Indonrsia 

b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law 

c. Pengaturan tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memprtluas alat 

bukti yang termasuk kategori documentary evedance9 

Berdasarkan teori negative wettelijk overtuiging yang dianut dalam 

sistem pembuktian di Indonesia hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan 

undang-undang dan ada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KIHAP: 

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 

                                                 
9 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. Cyber law Aspek hukum Teknologi Informasi. 
Bandung. P.T Refika. 2005 hal  100-101 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat toeritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan tentang penulisan ilmiah serta menambah literatur atau 

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untukmelakukan 

kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai penggunaan alat bukti petunjuk dalam 

penyelesaian perkara pidana. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya terkait dengan 

penggunaan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana 

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah yang 

diteliti. 

c. Untuk memperoleh data guna di analisa agar dapat memberikan 

jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. 

F.  Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengunakan alat-alat tertentu. 
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Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, dan menguji 

suatu pengetahuan dengan mengunakan metode-metode tertentu.10 

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang 

metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.11 Adapun metode 

penelitian dalam pendekatan ini sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, maksudnya 

adalah inggin menggambarkan dengan selengkap – lengkapnya mengenai 

penggunaan alat bukti “petunjuk” dalam pembuktian di pengadilan negeri 

sukoharjo. Penelitian ini akan membahas aspek normatife dan empiris dari 

penggunaan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana.. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil lokasi di pengadilan negeri sukoharjo 

dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan 

guna penyusunan penulisan hukum ini. Pengadilan  Negeri sukoharjo 

menyediakan  banyak  kasus-kasus yang menggunakan alat bukti petunjuk 

dalam penyelesaiannya, misalnya perkosaan dan terorisme. 

 

 

                                                 
10 Sutrino Hadi. 2001. Metodologi Riset. Yogyakarta: UGM Pres. hal 3. 
11 Noeng Muhadjir. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. hal 3. 
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4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah jenis data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Yaitu data yang berupa praktik hukum di masyarakat, khususnya pratik 

penggunaan alat bukti “petunjuk” di dalam pembuktian di pengadilan 

negeri sukoharjo. 

b. Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data 

primer. Yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan 

kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, dan 

berbagai literatur lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumen perundang-undangan yang meliputi: 

KUHAP, KUHP, PP dari KUHAP, dan peraturan lain yang releven 

dengan permasalahan yang di kaji. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengunakan 

teknik penggumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu 

Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu 

pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang 
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diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu12. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait 

secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan hakim 

dan atau jaksa penuntut umum mengenai alat bukti petunjuk, 

berdasarkan apa hakim memperoleh petunjuk atas bukti-bukti yang 

diajukan di persidangan.  

b. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menginfestariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan 

dokumen-dokumen lainya yang ada hubungannya dengan obyek 

penelitian. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

ini dengan menganalisis putusan pengadilan negeri sukoharjo dengan undang-

undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang dihubungkan dengan 

pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah yang terfokus pada bukti 

petunjuk. Dari alat bukti petunjuk akan dikaji pengunaan alat bukti petunjuk 

dalam pembuktian perkara tindak pidana tersebut. Serta hambatan yang 

muncul dari penggunaan alat bukti petunjuk sebagai sarana pembuktian. 

 

 

 

                                                 
12 Lexy J. Moloeng. 2002. Metodologi Penelian Kualitatif. Bandung: pt. Raemaja Rodakarya. hal 
103. 



16 
 

H. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan hukum  ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan 

sesusai apa yang hendak ditinjau dan dimaksud dengan judul skripsi, maka 

dalam sub bab ini penulis akan memberikan sistematika sebagai berikut : 

Bagian muka yang, terdiri dari halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. 

Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab yaitu: 

Bab I adalah pendahukuan, yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukumyang digunakan untuk 

memberikan pemahaman terhadap isi penelitian. 

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan 

beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan alat 

bukti dan system pembuktian, tinjauan umum taentang tindak pidana, tinjauan 

umum tentang hakim, serta tinjauan umum tentang putusan. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini penulis akan 

menguraikan hasil penelitian dan analisis, serta pembahasan masalah secara 

rinci mengenai pengunaan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara 

pidana, jugamengenai proses pembuktian dalam persidangan. 

Bab IV adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 
 


