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Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam 

Pengungkapan Tindak Pidana. Parit Purnomo. C 100 090 113. Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Penerapan Teknologi Alat Perekam Video 

Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Analisis Yuridis 

Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 

452/PID.B/2011/PN.Sbg). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; 

Mendeskripsikan Penerapan Teknologi Alat Perekam Video yang dilakukan 

kepolisian, Kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam 

Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana, dan Putusan yang diambil oleh hakim 

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pembuktianya diperkuat 

dengan Rekaman Video. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif, Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis 

Normati dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Alat Perekam video dapat dilakukan 

secara aktif dan pasif, penerapan secara aktif belum dilakukan oleh anggota 

kepolisian di Poltabes Surakarta dan Polres Boyolali, hal ini dikarena belum 

penggaran dari pusat untuk pengadaan alat tersebut. Sedangkan penerapan pasif 

sudah dilakukan, terutama dalam kasus pencurian. Setelah dilakukan penelitian 

terhadap Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 

452/PID.B/2011/PN.Sbg, didapati beberapa hal yang harus diperhatikan,  

Kedudukan rekaman video tindak pidana (Rekaman CCTV) dalam pembuktian 

sistem pidana umum adalah sebagai alat bukti petunjuk ( pasal 188 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling 

melengkapi alat bukti lain, dan penilaiannya diserahkan kepada hakim. Hakim 

dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan  Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian 

keterangan saksi, sehingga walaupun saksi  tidak mendengar sendiri, melihat 

sendiri dan mengalami sendiri secara langsung terjadinya tindak pidana 

keterangan saksi tetap sah dan dapat diterima. Terdakwa dalam keteranganya juga 

mengakui telah melakukan tidak pidana tersebut serta mengakui orang yang ada 

dalam rekaman video tersebut adalah dirinya. Hakim telah mempertimbangkan 

hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga hakim 

menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman hukuman yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  

 

Kata Kunci:  Alat bukti, Rekaman video, Pembuktian, Penyelesaian perkara 

pidana, Putusan hakim.  
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Technology Application Tools Video Recorder As Evidence In Criminal 

Disclosure Act. Parit Purnomo . C 100 090 113. Faculty of Law, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
 

ABSTRACT 

 

The study, entitled Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat 

Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Analisis Yuridis Normatif Putusan 

Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). 

The purpose of this study, namely: Describe Application Tool Technology Video 

Recorder police performed, the status Footage results as evidence in the Proof in 

the Criminal Justice System, and the decision taken by the judge in imposing 

criminal defendant who pembuktianya reinforced with Video Recording. In this 

study, the authors use descriptive research, while using a juridical approach 

Normati and interviews are used as an additional data source in this study. Based 

on the data collected in this study, it can be concluded that the application of 

video recording equipment can be carried out actively and passively, actively the 

application has not been made by members of the police in Surakarta District 

Police and police Boyolali, it has not been Budgeting This is caused from the 

center to the procurement of equipment The. While the application of passive've 

done, especially in the case of theft. After an examination of the Decision 

Number: 71/Pid.B/2012/PN.MGL and Decision No. 452/PID.B/2011/PN.Sbg, 

found a few things to consider, status offenses video footage (CCTV footage) in 

common law system is proving as evidence instructions (article 188 the Code of 

Criminal Procedure Act) that can not stand alone and complementary other 

evidence, and judgment submitted to the judge. The judge in the decision have 

considered the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 

August 8, 2011 extending the definition of witness testimony, that although the 

witness did not hear it, see for yourself and experience firsthand witness criminal 

acts remain valid and can be accepted. The defendant in keteranganya also 

confessed to the crime and did not recognize the person in the video is him. The 

judge has to consider the aggravating and mitigating circumstances the defendant, 

so the judge ruled lighter than the penalty stipulated in the Criminal Justice Act 

and the Public Prosecutor demands. 

 

Keywords: Alat bukti, Rekaman video, Pembuktian, Penyelesaian perkara pidana, 

Putusan hakim.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, membawa dampak yang 

luar biasa di kehidupan manusia. Banyak para pakar teknologi menyebutnya 

dengan revolusi digital, yaitu: perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik 

analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut 

sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi 

digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara 

pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. 

Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari 

mulai membantu mempermudah segala urusan.
1
 Dalam perjalanannya penegakan 

hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video memiliki 

berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi, kamera pengintai, 

CCTV, CCTV Camera, Spy came, video recorder.  

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi 

hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di 

Negara dengan sistem common law. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-

undang yang bernafaskan pidana (tindak pidana khusus) sudah diatur mengenai 

alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana 

umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP. Dalam pasal 184 KUHAP 

yang menjadi undang-undang payung bagi hukum acara pidana di Indonesia 

hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni: saksi, surat, keterangan 

ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perumusan ini sudah ketinggalan zaman 

dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang ada. 

Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak 

perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun 

                                                           
1
Sandiego, Revolusi Digital, dalam http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html diunduh 

sabtu, 20 oktober 2012, pukul 15:00. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_mekanik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_analog&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_analog&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_analog&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/wiki/1980
http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html
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belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai 

nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan Umum.
2
  

Perumusan masalah yang penulis hendak penulis uraiakan: (1) 

Bagaimanakah Penerapan Teknologi Alat Perekam Video dalam membantu 

Kepolisian  mengungkap Tindak Pidana?, (2) Bagaimanakah kedudukan hasil 

Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana 

?, (3)Bagaimanakah Putusan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa yang pembuktianya diperkuat dengan Rekaman Video ?  

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan 

Tujuan Penelitian: (1) Mendeskripsikan Penerapan Teknologi Alat Perekam 

Video yang dilakukan kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana, (2) 

Mendeskripsikan kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam 

Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana, (3) Mendeskripsikan Putusan yang 

diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang 

pembuktianya diperkuat dengan Rekaman Video. Sedang kan manfaat penelitian: 

(1) Manfaat teoritis, Memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran bagi 

kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya  bagi hukum acara pidana dalam 

prakteknya. (2) Manfaat praktis, Memberikan masukan bagi penegak hukum 

dalam pengungkapan tindak pidana yang pembuktianya di perkuat dengan 

rekaman video. 

 

Kerangka Pemikiran. 

Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah penerapan teknologi 

perekam video dalam pengungkapan tindak pidana. Kamera perekam (bahasa 

Inggris: Camera Recorder, disingkat Camcorder) adalah sebuah alat elektronik 

yang menggabungkan kamera video dan perekam video ke dalam satu unit. 

Tampaknya tidak ada aturan khusus yang mengatur nama dari alat ini. Dari segi 

pemasaran alat ini diberi nama camcorder atau camera recorder (kamera 

                                                           
2
Lelyemin, Marselus Pasha; Nugroho, F. Hartadi Edy, 2007, Kedudukan Rekaman Video sebagai 

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma 

jaya. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamera_video&action=edit&redlink=1
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perekam), namun jika dilihat dari konten serta fungsinya alat ini lebih dikenal 

dengan kamera perekam video. Dalam rangka untuk membedakan kamera 

perekam dengan alat lain yang memiliki fungsi sebagai perekam video, seperti 

ponsel dan kamera digital, kamera perekam umumnya diidentifikasi sebagai 

perangkat portabel, dengan aplikasi pengambil dan perekam video sebagai fungsi 

utamanya.
3
  

Penerapan teknologi ini merupakan kemajuan dari penegakan hukum dan 

salah satu wujud Asas Presumption of Innocent yang diartikan sebagai Asas 

Praduga Tidak Bersalah artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dengan adanya rekaman video tersebut, akan membuat penyidik lebih  

yakin bahwa sesorang tersebut bersalah dan sebagai bukti permulaan yang cukup, 

sehingga meminimalisir penyelewengan Asas Presumption of Innocent. Dalam 

penegakan hukum di Indonesia dikenal mengenai alat bukti yang diatur didalam 

beberapa undang-undang yang bernafaskan pidana khusus (lex spesialis derogat 

legi generali), misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang khusus tersebut  sudah diatur 

mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak 

pidana umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP. 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang diterima oleh 

Pengadilan dalam pembuktian bersifat limitatif terhadap hal-hal sebagai berikut : 

a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan 

terdakwa, Selain alat bukti yang ditetapkam undang-undang tersebut, alat bukti 

apapun tidak sah. Maka dari itu, dengan diakomodasinya penggunaan dokumen 

elektronik sebagai alat bukti dalam Undang-Undang yang bersifat khusus atau lex 

spesialis derogat legi generali. Misalnya dalam Undang-Undang Republik 

                                                           
3
Perekam suara dan video, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/perekam suara_video diunduh 

sabtu, 20 oktober 2012, pukul 15:00. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_digital
http://id.wikipedia.org/wiki/perekam
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Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia. Sayangnya, 

ketentuan tersebut khusus (Lex Specialist) diperuntukkan bagi tindak pidana yang 

diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga alat bukti rekaman, video, sms, 

email, dan lain-lain tidak bisa digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum.
4
  

Melihat dari realitanya, maka hasil rekaman video tindak kejahatan. Tidak 

dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam peradilan umum, karena didalam pasal 

184 ayat 1 KUHAP telah diatur alat bukti secara secara limitatif, sehingga hasil 

rekaman video hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk 

melengkapi alat bukti lain yang tidak dapat berdiri sendiri, yang dipakai hakim 

sebagai alat bukti petunjuk.Terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan 

ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap 

ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang 

berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut 

umum (JPU). Sudah tentu untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti 

elektronik (electronic evidence) sehingga hakim memiliki keyakinan atas 

terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim 

memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pelaku tersebut 

mengakuinya bahwa suara dan orang didalam gambar yang diperdengarkan di 

muka sidang pengadilan adalah suara dirinya.
5
  Setelah hakim memiliki 

keyakinan, maka hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan 

perbuatanya. 

 

Metode Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yaitu: 

penelitian di mana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin 

memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti 

mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.
6
 Penelitian ini 

                                                           
4
Video Jadi Alat Bukti Pengadilan,http://menitik kembali.wordpress.com/2010/10/13/facebook-

jadi-alat-bukti-di-pengadilan/html diunduh Sabtu 20 Oktober 2012 pukul 15:00. 
5
Alat Bukti Rekaman dalam http://www.tokoh indonesia.com/publikasi/article/322-opini/2434-

rekaman-perkara-korupsi.diunduh kamis 18 oktober 2012 pukul 16:15. 
6
P. Joko Subagyo. 1991.Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

hal. 91. 
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menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari Perbuatan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut 

“bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan 

masyarakat)” dan dari sudut ”bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya”. 

Sudut pandang pertama mempelajari  (melihat) dari sudut normatif atau dari sudut 

pandang dunia ide/harapan/cita-cita (das sollen). Ilmu hukum pidana yang 

memandang atau meninjaunya dari sudut ini sering dikatakan sebagai “ilmu 

hukum pidana normatif”. Sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana hukum 

pidana senyatanya) mempelajari dari sudut factual atau dunia nyata (das sein).
7
 

Sedangkan wawancara merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap 

dalam penelitian ini.
8
 Sumber Data dalam Penelitian adalah bahan sekunder, yaitu 

menggunakan data berupa Putusan Perkara Pidana yaitu, Putusan Nomor : 

71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg.
9
 Metode  

Pengumpulan Data, Dengan mengadakan studi atau penelitian perpustakaan akan 

diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan, data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara 

mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan.
10

 

Sedangkan wawancara merupakan sumber data pelengkap dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini karena sulitnya memperoleh data, penulis mengambil data 

dari Web Site Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan 

dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menganalisa yang menghasilkan logika 

penalaran kualitatif. Pemecahan masalah menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status  fenomena dengan kata-

                                                           
7
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong 

Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pada 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 3-4. 
8
Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 

Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publising, hal. 62. 
9
Mahkamah Agung, dalam http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c9170b 

85e831d5e429d0dcf938adb57c/pdf, diunduh Rabu, 03 januari 2013, pukul 09.45. 
10

Makmur, Subekti dan Hermin. 1991. Metode Penelitian Hukum. Unggaran:badan penyedia 

diklat kualitatif FH UNDARIS. hal. 14. 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c9170b%2085e831d5e429d0dcf938adb57c/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c9170b%2085e831d5e429d0dcf938adb57c/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c9170b%2085e831d5e429d0dcf938adb57c/pdf
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kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.
11

  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Penerapan Alat Perekam Video. 

Menurut penyidik yang berdinas di Poltabes Surakarta pengunaan alat 

perekam video secara aktif diwilayah poltabes Surakarta sampai saat ini belum 

digunakan, penyidik sebenarnya menginginkan  adanya suatu  alat yang dapat 

merekam suara dan gambar yang dapat digunakan untuk membantu kepolisian, 

namun fakta belum ada pengadaan atau doping dari dinas untuk itu, untuk 

mengatasinya anggota mengunakan teknologi yang ia punya contohnya anggota 

kepolisian dapat menggunakan handphone (hp) namun hanya terbatas rekaman 

suara, Sementara dalam penerapan secara pasif dengan cara meminta rekaman 

tindak kejahatan (rekaman CCTV) anggota kepolisian di poltabes Surakarta 

pernah menangani suatu tindak pidana yang pelakunya terekam CCTV (pencurian 

di toko emas), namun kasus tersebut masih dalam penyelidikan.
12

 Hal yang sama 

juga di ungkapkan oleh Penyidik yang bertugas di polres boyolali, belum 

menerapkan teknologi kamera tersebunyi atau kamera pengintai secara aktif. 

Penggunaannya sesuai dengan kebutuhan penyidik dan tingkat kriminalitas di 

suatu wilayah. Pengunaan secara aktif digunakan untuk mengungkap tindak 

pidana seperti Curanmor, perjudian, dan pencopetan, sementara dalam penerapan 

secara pasif penyidik dari satuan reskrim polresta boyolali Penyidik yang bertugas 

di polres boyolali sudah pernah menangani kasus pencurian yang pelakunya 

terekam kamera CCTV, yaitu kasus pencurian sepeda onthel yang di parkir di 

sebuah warnet (jumat, 08 februari 2013) dan kasus pencurian di toko emas 

(pelaku terekam CCTV saat menjual hasil kejahatanya). Kasus tersebut masih 

dalam penyidikan.
13

 Menurut penyidik “ Rekaman CCTV dapat dijadikan” bukti 

                                                           
11

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta. hal. 236. 
12

Eko Santoso, SH, Kaur Mintu, Satuan Reskrim Polrestabes Surakarta, Wawancara pribadi, 

Surakarta pada hari senin 01 April 2013 pukul 10.20 wib. 
13

 Dian Raditya, SH, Penyidik Pembantu, Wawancara Pribadi, Boyolali pada hari rabu 27 maret 

2013 pukul 10.20 wib. 



9 
 

 

 

permulaan”, karena rekaman tindak pidana (rekaman CCTV) dapat dijadikan 

sebuah petunjuk (pasal 184 ayat (1) KUHAP), bila ditambah dengan saksi yang 

mengenali pelaku dari rekaman tindak pidana dan laporan polisi. Jadi rekaman 

video tindak kejahatan dan laporan petunjuk dapat dijadikan” bukti permulaan 

yang cukup”, selain itu rekaman video dapat disebut Real evidence.
14

 Hal senada 

juga diungkapkan oleh penyidik yang berdinas di Poltabes Surakarta, “Rekaman 

CCTV dan Laporan polisi data menjadi bukti permulaan yang cukup mana kala 

diperkuat dengan saksi ahli, misalnya ahli IT , telematika, dan saksi reka wajah 

untuk mengidentifikasi pelakunya”.
15

  

Kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di 

Sistem Peradilan Pidana Umum. 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP Secara emplisit menguraikan alat bukti, yaitu : 

(1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; 

d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa; Di luar kategori yang telah ditetapkan 

undang-undang tersebut, alat bukti apapun tidak sah. Melihat dari realitanya, 

maka alat bukti elektronik apapun tidak sah, begitu juga hasil rekaman video 

tindak kejahatan. Tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam peradilan 

umum, karena didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP telah diatur alat bukti secara 

secara limitatif, sehingga hasil rekaman video hanya dapat digunakan sebagai alat 

bukti petunjuk untuk melengkapi alat bukti lain yang tidak dapat berdiri sendiri, 

yang penilaianya diserahkan kepada hakimdipakai sebagaimana yang diterangkan 

oleh pasal  pasal 188 KUHAP. 

 

Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011. 

Pasal 1 angka 26 KUHAP, dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, disebutkan secara 

limitatif mengenai pengertian saksi dan keterangan saksi . Dalam 

perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 

26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf  a  KUHAP diperluas 

                                                           
14

Dian Raditya, SH,. Ibid. 
15

Eko Santoso, SH, Op. Cit. 
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berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 

Agustus 2011. Secara eksplisit  Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amarnya 

menyatakan sebagai berikut: “tidak dimaknai termasuk pula ”orang yang dapat 

memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

suatu tindakan pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia 

alami sendiri”. 

Dengan demikian, berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi, definisi 

keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka 

penyidikan, penuntutan, peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 

sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri. Saksi yang melihat secara langsung 

terjadinya suatu tindakan pidana sering di sebut dengan istilah saksi mata atau 

eyewiness. Saksi mata merupakan bukti yang paling penting dalam perkara 

pidana. Cliffrod dan Davis mengemukakan ada tiga tahapan dalam penyidikan 

untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka menemukan tersangka:
16

 

 

Analisis Putusan yang pembuktianya diperkuat dengan Rekaman Video. 

Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL, Secara garis besar ada 

beberapa hal yang yang menjadi poin penting dalam  Putusan Nomor : 

71/Pid.B/2012/PN.MGL, yaitu: A. Ancaman  Pidana Dalam Norma Hukum 

Positif (KUHP) Putusan Hakim. Pasal 363 ayat (1) ke-4, berbunyi: “ (1) Diancam 

dengan pidana paling lama tujuh tahun: 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu” B. Dakwaan : Primair, Bahwa perbuatan 

terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) ke-5e KUHP; 

Subsidair: Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 

362 KUHP; C. Tututan Pidana Penuntut Umum: Setelah mendengar tuntutan 

Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, memutuskan sebagai berikut: (1) 

Menyatakan terdakwa PANGGIH SULISTIYO BIN SUFYAN AHMAD ADIB 

                                                           
16

 Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga., Hal. 102-103. 
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terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; (2). 

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PANGGIH SULISTIYO BIN SUFYAN 

AHMAD ADIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama 

terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; (3). 

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang 

warna ungu merk LR2 LAMODE; (lima) karton Bio Miwon (dua) karton Miwon; 

4(empat)box oreo; (satu) box biskuit bolu; (satu) lembar warna kuning yang 

terdapat tulisan huruf dibelakang: Dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum 

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Daryanto Als Lilik dkk; (4). 

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 

(dua ribu rupiah). D. Pertimbangan Hakim:  Hakim dalam Putusan Nomor : 

71/Pid.B/2012/PN.MGL, telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: (1). 

Hakim dalam putusanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwaan 

kepada terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana: Ad.1 Unsur Barang 

Siapa; Ad. 2 Unsur mengambil Barang Sesuatu, yang Sebagian atau seluruhnya 

Milik Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum; Ad. 

3 Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih dengan Bersekutu. (2). Hal 

yang memberatkan Terdakwa: Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban:  (2). 

Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di 

persidangan, Terdakwa menyesali perbuatanya. E. Putusan Hakim,  

MENGADILI:  (1). Menyatakan terdakwa PANGGIH SULISTIYO BIN 

SUFYAN AHMAD ADIB, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan 

memberatkan"; (2). Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 

PANGGIH SULISTIYO BIN SUFYAN AHMAD ADIB dengan pidana penjara 

selama 3 (Tiga) Bulan.; (a) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (b) Menetapkan 

terdakwa tetap berada dalam tahanan; (c) Memerintahkan barang bukti berupa : 

(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu merk LR2 LAMODE; 

(lima) karton Bio Miwon; (dua) karton Miwon; (empat) box oreo; (satu) box 
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biskuit bolu; (satu) lembar nota warna kuning yang terdapat tulisan huruf 

dibelakang; Dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dijadikan barang 

bukti dalam perkara Daryanto Als Lilik dkk; (3) Membebankan kepada terdakwa 

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) Setelah 

penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor : 

71/Pid.B/2012/PN.MGL,dapat disimpulkan dari ancaman pidana yang 

mengancam perbuatan Pelaku,  Pelaku Diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengacam pelaku dengan pidana 

paling lama 7 (tujuh) tahun penjara, namun Jaksa penuntut umum menuntut 

terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa 

di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, bila dilihat 

maka tuntutan dari jaksa penuntut hanya menuntut terdakwa 5,8 % dari ancaman 

pidana yang diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 (KUHP)
17

.  Jika dilihat dari 

putusan hakim ternyata hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman 

pidana di KUHP dan tuntutan jaksa penuntut umum, hakim menjatuhkan pidana 

penjara selama 3 (Tiga) Bulan atau hanya 3,5% dari ancaman pidana yang 

diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 (KUHP) dengan ancaman pidana 

maksimal tujuh tahun penjara. Dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk 

umum saksi-saksi telah memberikan kesaksian bahwa  saksi menyatakan bahwa 

saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri secara 

langsung terjadinya tindak pidana, tetapi saksi melihat dan mengenali pelaku dari 

rekaman video (CCTV). Hal tersebut dikemukankan beberapa saksi dalam 

Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL sebagai berikut:  Keterangan saksi: 

Saksi mengenali pelaku dari alat bukti petunjuk. (a). Saksi TANTO SAKTI 

WIBOWO Als HWIE HWIE Bin TANTO SINDU MULYAWAN: (b). Saksi MUH 

                                                           
17

Perhitungan ini diambil penulis dari pendapat Teuku Nasrullah  kuasa hukum Angelina shodakh 

saat mengomentari putusan hakim tipikor terhadap Angelina sondakh, dalam 

.http://nasional.kompas.com/read/2013/01/11/13202964/Vonis.Angelina.Sondakh.Tak.Berikan.Efe

k.Jera.bagi.Koruptor. di unduh, senin 25 maret 2013, pukul 09.00 wib. 
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ALIP Bin WARSITO (c). Saksi ARYA SIGIT Bin MULYADI (d). Saksi SITI 

AMINAH Als.MINCE Binti MUHA ZAENURI 

Hakim telah mempertimbangkan rekaman video sebagai alat bukti 

petunjuk, sebagaimana yang diatur dalam  pasal 188 ayat (2) KUHAP, hakim juga 

mempertimbangkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 

tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian keterangan saksi, sehingga 

walaupun saksi  tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri 

secara langsung terjadinya tindak pidana keterangan saksi tetap sah dan dapat 

diterima. Terdakwa dalam keteranganya juga mengakui telah melakukan tindak 

pidana tersebut, dalam pembuktian perkara tersebut terdakwa juga mengakui 

bahwa orang yang terdapat dalam rekaman video tersebut adalah dirinya, namun 

hakim tetap memberi putusan lebih ringan karena hakim juga mempertimbangkan 

hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. 

Putusan Nomor : 425/PID.B/2011/PN.Sbg, Secara garis besar ada 

beberapa hal yang yang menjadi poin penting dalam  Putusan Nomor : 

425/PID.B/2011/PN.Sbg, yaitu: A. Ancaman Pidana Dalam Norma Hukum Positif 

(KUHP) Putusan Hakim. Pasal 363 Ayat (1) ke-5, yang berbunyi:  (1) Diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 5. Pencurian yang untuk masuk 

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai 

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", B. Dakwaan : 

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 

363 ayat (1) ke-4 KUHP; C. Tuntutan  Pidana Penuntut Umum : Telah mendengar 

Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: (1). Menyatakan Terdakwa MUKHSIN RIDA HUTAPEA 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 

pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair ; 

(2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHSIN RIDA HUTAPEA 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada 
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dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; (3). Menyatakan 

barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah flasdisk berisi 

rekaman CCTV kejadian pencurian di PLTU Labuhan Angin Dirampas untuk 

dimusnahkan ; Menetapkan ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.1.000,- (seribu rupiah); D. Pertimbangan Hakim, Hakim dalam Putusan 

Nomor : 452/PID.B/2011/PN.Sbg. ,telah  mempertimbangkan hal-hal, antara lain: 

(1). Hakim dalam putusanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang 

didakwaan kepada terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana: Ad. 1 

Unsur Ke satu, Barang siapa; Ad. 2 Unsur kedua, Mengambil sesuatu barang yang 

sebagian atau seluruhnya milik orang lain; Ad. 3 Unsur Ketiga, Dengan maksud 

untuk dimiliki dengan melawan hak; Ad. 4 Unsur Untuk masuk ketempat 

kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan 

membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2) . Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan ia 

terdakwa merugikan pihak PLTU Labuhan Angin. (3). Hal-hal yang meringankan: 

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan 

menyesalinya;, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Putusan 

Hakim , MENGADILI : (1). Menyatakan Terdakwa MUKHSIN RIDA 

HUTAPEA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; (2). 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 

(lima) bulan; (3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  (4). Menetapkan Terdakwa 

tetap dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupal (satu) buah gergaji besi 

dan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di PLTU 

Labuhan Angin; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada Terdakwa 

untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar  Rp 1000,- (seribu rupiah)  

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor : 

425/PID.B/2011/PN.Sbg, dapat disimpulkan dari ancaman pidana yang 

mengancam perbuatan terdakwa Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut mengancam pelaku dengan ancaman 
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pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam prakteknya Jaksa penuntut 

umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah 

supaya terdakwa tetap ditahan, bila dilihat maka tuntutan dari jaksa penuntut 

hanya menuntut terdakwa 7,1 % dari ancaman pidana yang diancam dalam pasal 

363 ayat (1) ke-5 (KUHP). hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman 

pidana yang dalam KUHP dan tuntutan jaksa penuntut umum, hakim menjatuhkan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau hanya 5,9% dari ancaman pidana yang 

diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 (KUHP) dengan ancaman pidana paling 

lama tujuh tahun penjara. Dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk 

umum saksi-saksi telah memberikan kesaksian bahwa  saksi menyatakan bahwa 

saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri secara 

langsung terjadinya tindak pidana, tetapi saksi melihat dan mengenali pelaku dari 

rekaman video (CCTV). Hal tersebut dikemukankan beberapa saksi dalam 

Putusan Nomor : 452/PID.B/2011/PN.Sbg sebagai berikut:  Saksi mengenali 

pelaku dari alat bukti petunjuk.: (a). Saksi HERWIN BARASA,  (2). Saksi 

MUHARLEN, (3). Saksi TRI HANDOKO.  

Hakim telah mempertimbangkan rekaman video sebagai alat bukti 

petunjuk, sebagaimana yang diatur dalam  pasal 188 ayat (2) KUHAP, hakim juga 

mempertimbangkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 

tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian keterangan saksi, sehingga 

walaupun saksi  tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri 

secara langsung terjadinya tindak pidana keterangan saksi tetap sah dan dapat 

diterima. Terdakwa dalam keteranganya juga mengakui telah melakukan tidak 

pidana tersebut serta mengakui orang yang ada dalam rekaman video tersebut 

adalah dirinya, sehingga hakim memberikan putusan pidana 5 (lima) bulan dari 

tuntutan pidana jaksa penuntut umum yaitu 6 (enam) bulan penjara. Disini dapat 

disimpulkan hakim telah memiliki keyakinan dalam memutus perkara pencurian 

tersebut 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Penerapan alat perekam video dapat dilakukan secara aktif dan pasif, cara 

aktif belum dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Poltabes Surakarta dan 

Polres Boyolali, karena keterbatasan penganggaran dari dinas, Sedangkan 

penerapan secara pasif sudah dilakukan dalam beberapa pengungkapan tindak 

pidana pencurian. Kedudukan rekaman video dalam sistem peradilan pidana 

umum adalah sebagai alat bukti petunjuk (pasal 188 KUHAP). Rekaman video 

sebagai alat bukti petunjuk membawa kosekuensi hukum, yaitu alat bukti 

petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dan harus bersesuaian dengan alat 

bukti lain, yang penilaianya diserahkan kepada hakim.  

Hakim dalam Putusan  Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan 

Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg.  Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas 

pengertian keterangan saksi. Dalam Putusan tesebut beberapa Saksi menyatakan 

bahwa ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami alami sendiri 

terjadinya tindak pidana, namun saksi mengenali pelaku dari rekaman tindak 

pidana (rekaman CCTV), keterangan saksi dapat diterima karena hakim telah 

mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas keterangan 

saksi. Dalam menjatuhkan putusan pidana yang pembuktianya di perkuat oleh 

rekaman tindak pidana (rekaman CCTV), hakim menjatuhkan pidana lebih ringan 

dari tuntutan jaksa penuntut umum dan  ancaman pidana yang di atur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana.    

 

Saran 

Perlu adanya modernisasi di tubuh Polri, terutama penyediaan alat-alat 

yang berteknologi canggih guna membantu pengungkapan tindak pidana. Salah 

satunya kamera tersembunyi ( kamera pengintai, CCTV, kamera perekam)  agar 

penyidik lebih yakin dan tidak perlu mengunakan upaya paksa untuk 

mengintrogasi atau memaksa pelaku untuk mengakui perbuatanya. Perlu adanya 

perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena sudah 
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tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi, untuk itu kepada 

anggota Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah agar segera 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) 

sebagai undang-undang, karena dalam RUU-KUHAP telah mengatur mengenai 

bukti elektronik. Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana yang pembuktianya 

diperkuat rekaman tindak pidana, hakim dalam hal telah memiliki keyakinan 

harus memberikan putusan pidana yang berat kepada pelakunya.  
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