BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara hukum, termuat dalam Pasal 1
Ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan
landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law).
Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur konsepsi negara
hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon (the rule of law) di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari
bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana
yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi
dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak
pidana, dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil mengatur
tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan
hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Perundang-undangan pidana diluar KUHP, seperti Undang1
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Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dll. Sedangkan pengaturan
hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan lainya seperti
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan,
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem
Peradilan Anak, dll.
Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya
diatur tentang pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal
183 KUHAP memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
yang memuat Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah itu terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk
keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil
pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan dalam persidangan.
Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat
bukti petunjuk. Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP :
“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.”
Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap
dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara
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menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu
dapat disusun dalam kalimat berikut :
“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu
perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai
persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu
mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat
yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk
yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah
pelakunya”.1
Sedangkan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP :
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diperoleh dari :
a.
keterangan saksi;
b.
surat;
c.
keterangan terdakwa.
Keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa itu dapat berisi
berbagai hal, maka undang-undang telah merasa perlu untuk membatasi halhal tersebut hanya pada :
1)

Perbuatan-perbuatan;

2)

Kejadian-kejadian;

3)

Keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam keterangan

saksi, surat atau keterangan terdakwa itu sendiri.
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.2

1
M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 313
2
Pasal 188 Ayat (3) KUHAP.
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Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan
pada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim
sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen
warrneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah
dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar
pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui
umum.3
Menurut

P.A.F.

Lamintang,

petunjuk

itu

memang

hanya

merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap
sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk
itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara
tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya
merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian
mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai
terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut
dengan kenyataan yang dipermasalahkan.4
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, betapa pentingnya
petunjuk untuk menjadi penerang dalam menangani kasus-kasus tindak
pidana yang terjadi dalam masyarakat. Maka timbul keinginan penulis untuk
melakukan penelitian alat bukti petunjuk. Yang selanjutnya penulis
konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu : “ALAT BUKTI PETUNJUK

3

http://goresanpenahukum.blogspot.com/2014/05/alat-bukti-petunjuk.html, di akses pada, Kamis,
26 Maret 2015 pukul 11.01 WIB.
4
P.A.F. Laminatang, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan
Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430
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DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”.

B.

Pembatasan Masalah
Dalam hal ini perlu adanya batasan, agar penulisan skripsi ini
mengarah pada pembahasan yang diharapkan tentang permasalahan yang
ditentukan sehingga tidak terjadi ruang lingkup yang luas dan tidak jelas,
maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada
penulisan skripsi ini terbatas pada alat bukti petunjuk dalam penyelesaian
perkara pidana.

C.

Rumusan Masalah
Rumusan

masalah

adalah

suatu

pedoman

yang

dapat

mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak
terjadi salah sasaran yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Apakah alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana
itu?
2. Bagaimana peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam proses
penyelesaian perkara pidana itu?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk
dalam proses penyelesaian perkara pidana di persidangan?
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D.

Tujuan Penelitian
Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam
pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan
motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan di atas
maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Tujuan Subjektif :
a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sosial terutama
dibidang hukum yang bermanfaat.
2. Tujuan Objektif :
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara
pidana.
b. Untuk mengetahui peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam
penyelesaian perkara pidana.
c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menggunakan alat
bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana di
persidangan.

E.

Manfaat Penelitian
Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas
dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini
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dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai alat
bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana pada khususnya.
b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
diteliti.
c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui
kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Manfaat Praktis
Untuk

memberikan

masukan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan, instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya
dengan objek yang diteliti..

F.

Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya.5
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:

5
Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif,
yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat dan lengkap
tentang peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara
pidana, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis
tentang alat bukti petunjuk dilanjutkan pendekatan empiris untuk
mengkaji tentang praktik hukum penerapan alat bukti petunjuk dalam
penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah di
Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat
melaksanakan penelitian adalah Polresta, Kejaksaan Negeri, dan
Pengadilan Negeri Surakarta.
4. Jenis Data
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer diperoleh penulis di lokasi penelitian, dalam hal
ini di Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Pengadilan
Negeri Surakarta.
b. Data Sekunder
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Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari :
1) Bahan hukum primer, meliputi Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku mengikat, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), PP No.27 Tahun 1983, dan lain
sebagainya.
2) Bahan hukum sekunder, meliputi literature-literatur yang terkait
dengan alat bukti sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa
kamus.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini
dilakukan pengumpulan data dengan cara :
a. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan menginventarisasi, menganalisis, dan
mempelajari data berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan
alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana.
b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan sebuah
percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan
oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk
dijawab. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap
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Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Surakarta.
6. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif
ini dilakukan secara kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis
menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu suatua
analisi data yang berpola menggambarkan apa yang ada secara yuridis
tentang fungsi alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pidana dan
praktik penerapannya di penyidikan dan peradilan di Pengadilan Negeri
Surakarta. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode
induktif dimana berangkat dari data-data yang bersifat khusus untuk
membuat kesimpulan yang bersifat umum tentang peran dan fungsi alat
bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana.

G.

Sistematika Penulisan
Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis
kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan
berikut:
Pada Bab I Pendahuluan, penulis berusaha memberikan gambaran
awal tentang penelitian yang meliputi uraian latar belakang masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan
ntuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.
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Kemudian Bab II Tinjauan Pustaka, berisi beberapa sub-bab yaitu
Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana (Pengertian, Tujuan, dan Azas-azas
Hukum Acara Pidana), Tinjauan Umum Pembuktian dalam KUHAP
(Pengertian Pembuktian, Sistem Pembuktian, Alat-alat Bukti dalam
KUHAP).
Seterusnya Bab III, di mana penulis akan mencoba untuk
menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai alat
bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sebagaimana
peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara
pidana itu sendiri. Serta pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti
petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana dipersidangan.
Pembahasan terhadap hasil penelitian dan analisis menggunakan data yang
diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.
Untuk Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan
yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi
berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

