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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai Negara 

hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan 

ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat 

sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan 

keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara 

memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa 

norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum 

mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.  

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan 

pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, 

dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi 

penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja 

maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan 

hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-

tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu 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 
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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”. Untuk membuktikan 

benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan 

adanya suatu pembuktian.1  

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, 

terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang 

mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan 

keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa 

demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus 

mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Membuktikan berarti 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses 

persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti 

yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa 

suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran 

peristiwa dalam suatu perkara.  

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang 

pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat 

bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim 

                                                
1  Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, 

Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 118. 
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dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat 

mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena 

kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara 

hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat 

bukti yang ditemukan.2 

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam studi kasus ini menitik 

beratkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”, pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari 

kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utama adalah untuk 

mencari kebenaran dan keadilan materil.  

Van Hattum memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum 

publik. Ini merupakan perkembangan baru, karena dahulu bersifat hukum 

privat. Sedangan Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai 

hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan 

mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih 

tanggung jawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.3 

Ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan 

kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut 

                                                
2  Hetty Hassanah, 2011, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, hal 231. 

3  Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Asdi Mahasatya, hal. 24 
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perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian. 

Selanjutnya Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu 

merupakan ultimatum remidium (obat terakhir) sedapat mungkin dibatasi, 

artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan 

norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.4 

Pada umumnya hukum pidana administrasi itu sanksinya ringan hanya 

berupa denda saja karena termasuk pelanggaran. Tetapi dewasa ini di 

Indonesia perkembangannya menjadi agak lain karena telah banyak undang-

undang demikian, terutama perundang-undangan administrasi seperti undang-

undangan narkotika dan tenaga atom yang ancaman pidananya adalah pidana 

mati. 

Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum 

pidana dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan, 

artinya yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

sedangkan yang tidak dikodifikasikan, yaitu yang tersebar di luar kodifikasi 

dalam perundang-undangan tersendiri. 

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 

diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-

undang pidana:5 

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran 

2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu 

                                                
4 Tim Output Panitia Simposium Hukum Nasional, 2014, Simposium Hukum Nasional 2014, 

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 55-56 
5  Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 

3-10 
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3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan 

kalau perlu menahannya 

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijs materiaal) yang telah diperoleh 

pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan 

kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 

5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang 

dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau 

tindakan tata tertib. 

6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. 

7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib 

itu.  

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus 

didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan 

hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya 

minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan 

terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum 

dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan 

pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, 

yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut 

terkenal dengan nama sistem negative wettelijk.  

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Pembentuk 

Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang 
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paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, 

kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu 

kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian 

yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk stelsel).6 

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan 

ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu :  

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan 
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat 
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, 
telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”  

 
Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk 

dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. 

Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya 

terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti 

bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Ketika 

Hukum Acara Pidana Indonesia masih menggunakan HIR/RBG, alat bukti 

yang sah adalah: a. Saksi; b. Surat; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. 

Sumpah. 

Sesudah Hukum Acara Pidana diganti dengan KUHAP, alat bukti sah 

diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 yang terdiri dari a. Keterangan 

                                                
6  Latifah Amir, 2015, Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara 

Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hal. 15. 



7 

saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa. 

Tidak dikenal lagi alat bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah.  

Pada perkembangannya, alat-alat bukti sebagaimana yang diatur 

KUHP itu untuk pembuktian beberapa tindak pidana tuntutan dianggap tidak 

memadai lagi, seperti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), Korupsi, Teroris, Pencucian Uang; dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

hukum dengan judul: “PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI 

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DEWASA INI”. 

 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah; 

a. Bagaimana perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara 

pidana di Indonesia? 

b. Bagaimana praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat 

bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara 

pidana di Indonesia. 
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b. Mengetahui praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam 

alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana 

2) Mmemberikan sumbang pemikiran sebagai referensi dari 

pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara 

pidana.  

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi 

para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

2) Untuk melatih penulis dalam memgungkapkan masalah tertentu 

secara sistematis dan berusaha memecahkan msalah yang ada 

dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan penulis yang di dapat selama duduk dibangku 

perkuliahan tingkat strata satu (S1). 

 
D. Kerangka Pemikiran 

Dalam memutus tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP dijelaskan 

bahwa hakim dapat memutus perkara pidana bila terdapat sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah dan dengan adanya keyakinan hakim. Berdasarkan 

pasal tersebut jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatief 

wettelijk, artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah 
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melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya 

tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.  

Alat bukti yang sah dalam hukum pidana mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu. Dalam Het Herzine Inland Reglement (HIR) Pasal 164, 

alat bukti terdiri dari: a. bukti dengan surat; b. bukti dengan saksi; c. 

persangkaan-persangkaan; d. pengakuan; dan e. sumpah, dan Reglement 

buitten Gewesten (RbG) Pasal 284, alat bukti terdiri dari: a. bukti tertulis; b. 

bukti dengan saksi-saksi; c. persangkaan; d. pengakuan-pengakuan; e. 

sumpah. Setelah berlakunya KUHAP, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 

184 yang terdiri dari: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. 

petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. 

Seiring dengan perkembangan jaman, alat bukti-bukti dalam KUHAP 

tersebut untuk tindak pidana tertentu seperti, korupsi, pencucian uang, teroris, 

ITE, dan lain-lain, dipandang tidak lagi memadai, sehingga menambah sendiri 

jenis alat bukti dalam UU yang mengatur tindak pidana tersebut. 

 
E. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam pembahasan dengan kerangka 

tertentu. Adapun dalam pembahasan permasalahan penelitian ini maka 

penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan sebagai 

materi atau beberapa cara, yaitu: 
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1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.7 Metode pendekatan ini mengkaji aturan 

yuridis tentang alat bukti dan system pembuktian perkara pidana dan 

penerapannya dalam praktik di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 

memberikan gambaran selengkap mungkin tentang perkembangan macam-

macam alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana dan penerapannya 

dalam praktik peradilan. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan, penulis melaksanakan 

penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan 

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan Pengadilan yang memeriksa 

banyak kasus pidana karena dekat dengan ruang peneliti. 

4. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian adalah: 

a. Data Primair  

Data primair adalah data dasar yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian tentang praktik penggunaan alat bukti di Pengadilan 

Negeri Surakarta. 
                                                
7  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 

134. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang banyak bahan-bahan pustaka. Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3):8 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengkiat, 

meliputi KUHP, KUHAP, dan Undang-undang pidana khusus. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah-

makalah, dan literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian 

dalam tindak pidana dewasa ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah teknik studi kapustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari 

dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, 

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan tindak pidana dewasa ini (data sekunder), sedangkan 

data primernya dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap 

hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

6. Teknik Analisa Data  

Analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kuantitatif. Sedangkan pengadilan dilakukan dengan metode induktif.  

                                                
8  Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI-Press, hlm. 43 
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F. Sistematika Skripsi 

 Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematiks dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang 

tindak pidana, tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana, tinjauan 

umum teori pembuktian dan alat bukti, dan tinjauan umum kekuasaan 

kehakiman  

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai perkembangan penggunaan macam-

macam alat bukti dalam perkara pidana dan praktik pembuktian terkait 

perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum 

yang dilakukan oleh penulis. 


