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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guna menentukan nasib seorang terdakwa, pembuktian dalam hukum 

acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial. Untuk menentukan 

bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan 

dalam surat dakwaan, ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan 

salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang 

disampaikan oleh jaksa penuntut umum.
1
  

Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga 

penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di 

pengadilan.
2
 Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana sangat urgen, suatu 

pembuktian merupakan sebuah proses untuk menentukan dan menyatakan 

tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
3
 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari 

kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya 

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : Tiada seorang pun 

dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang 
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sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 

dituduhkan atas dirinya.
4
 Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana 

harus sesuai atau berpedoman pada hal-hal yang limitatif, yaitu ditentukan secara 

yuridis.  

Di dalam pengertian hukum acara pidana, pembuktian merupakan 

ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan 

mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun 

penasehat hukum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai setelah Pengadilan 

Negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut umum , kemudian dipelajari 

apakah perkara tersebut masuk ke dalam wewenangnya atau tidak. Apabila 

pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan wewenangnya, maka 

pengadilan menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang seraya memerintah 

penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi yang didalamnya 

termasuk ahli untuk dilakukan pemeriksaan pada proses peradilan.
5
 

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau 

KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 berlaku tanggal 31-12-1981, LN 

Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209) yang mencabut H.I.R. (Stb. Tahun 1941 No. 

44) jo. Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain, 

maka ketentuan perihal tentang macam-macam alat bukti yang sah tentang 

pembuktian pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi lebih lengkap 
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yaitu dengan dimasukkannya alat bukti keterangan ahli dalam Pasal 184 ayat (1) 

huruf b KUHAP. Pasal 184 menyebutkan bahwa:
6
 

1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.  

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana 

Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan 

teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segalanya untuk itu diperlukan 

bantuan seorang ahli. Karena perkembangannya dari waktu ke waktu semakin 

modern, pembuat undang-undang menyadari, dampak dari semakin maju ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) mempengaruhi kualitas metode kejahatan, 

sehingga untuk menangkalnya dilakukan kualitas dan metode pembuktian dengan 

menghadirkan pendapat ahli. 

Di negara Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur 

secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau 

tidaknya memberikan kesaksiannya di persidangan, hakim dalam beberapa kasus  

pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan untuk memberikan 

kesaksiannya di hadapan persidangan.
7
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Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik 

untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP 

menentukan: 1.Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat 

orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. 2. Ahli tersebut 

mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan 

memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila 

disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang 

mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan 

yang diminta.
8
  

Perlu dipahami bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam tahapan 

pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat sidang pengadilan. 

Akurasi dari hasil pemeriksaan ahli yang dilandasi oleh pengetahuan dan 

pengalamannya dalam bidang keilmuannya dapat menambah fakta dan 

pendapatnya yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan 

hukum dalam meutus perkara.
9
 

Peranan ahli bisa mencakup mengenai kualifikasi tentang pendidikan, 

pengalaman, pengetahuannya maupun ketrampilan. Topik keterangan ahli yang 

diberikan bisa mengenai substansi hukum tentang suatu perkara yang 

memerlukan seorang ahli. Selain itu, dalam mengungkap suatu perkara seorang 

ahli hanya boleh memberikan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 

tidak memihak salah satu pihak dalam arti bersifat netral. 

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, seorang ahli tentunya menemui 

hambatan-hambatan. Hambatan itu dapat berupa kualifikasi seorang ahli dengan 
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kualifikasi Hakim yang berlatar pendidikan berbeda, sehingga ahli ketika 

memberikan keterangan harus jelas terinci agar hakim mengetahui muatan dari 

keterangan yang disampaikan tersebut. Selain itu, ahli juga harus memberikan 

keterangan dengan penelitian terlebih dahulu atau tanpa melakukan penelitian 

terlebih dahulu. 

Dalam Hukum Acara Pidana sekarang, khususnya pada tahap 

pemeriksaan, peranan keterangan ahli sangat urgen, maka ahli tersebut dalam 

tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan seyogyanya 

diperlakukan dengan.
10

 Pada uraian di atas, cukup jelas bahwa seorang ahli yang 

memberikan keterangannya memegang peranan penting diantara alat bukti yang 

lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli tersebut 

dapat berupa keterangan ahli identifikasi, keterangan ahli autopsi (pemeriksaan 

mayat), keterangan dokter ahli (forensik) dan keterangan visum et refertum dan 

lain-lain.
11

 Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk menulis “PERANAN AHLI DALAM PROSES 

PEMERIKSAAN PADA PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI 

PENGADILAN NEGERI KELAS 1B PURWOREJO)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang masalah maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan pidana di 

Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo? 
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2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan pada 

Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo oleh  ahli? 

3. Bagaimana kedudukan ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim untuk 

membuat suatu putusan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui peranan ahli dalam proses pemeriksaan pada peradilan 

pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

pemeriksaan pada peradilan pidana oleh ahli. 

3. Untuk mengetahui kedudukan ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim 

untuk membuat suatu putusan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dari segi 

teoritis dan segi praktis. 

1. Manfaat dari segi teoritis. 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam 

bidang hukum, khususnya tentang peranan ahli dalam proses pemeriksaan 

pada peradilan pidana. 

b. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan 

ilmu hukum pidana. 
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2. Manfaat dari segi praktis. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para 

akademisi hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun 

menyelesaikan perkara pidana. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam hukum pidana di Indonesia, KUHAP tidak memberikan definisi 

tentang ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pada 

Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan.
12

 

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP memebedakan keterangan ahli pada 

persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan 

keterangan ahli secara tertulis di luar siding pengadilan sebagai alat bukti surat 

(Pasal 187 butir c KUHAP).
13

 Tentang keterangan ahli dalam Pasal 306 HIR 

mengatakan bahwa, laporan dari ahli untuk menyampaikan pikiran dan 

pendapatnya tentang keadaan-keadaan dari suatu perkara hanya dapat digunakan 

guna memberi penerangan kepada hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti 

pendapat dari ahli, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat 

ahli.
14
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 Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat yang khusus, yaitu adanya 

dualisme peranannya dalam sistem pembuktian. Pada satu pihak berfungsi 

sebagai keterangan ahli, sedangkan pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat 

bukti yang berupa surat.
15

 Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari 

sesorang yang telah memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasar pada 

pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, tetapi juga keahlian 

berdasarkan pengalamannya. Penjelasan terkait physical evidence atau real 

evidence membutuhkan keterangan ahli. Keterangan ahli juga diperlukan untuk 

menerangkan hal-hal di luar pengetahuan hukum. Akan tetapi, bisa saja 

keterangan ahli menyangkut permasalahan hukum terkait dengan dasar hukum 

atau alasan yang menjadi pokok perkara termasuk di dalamnya analisis suatu 

tindak pidana yang didakwakan.
16

 

Terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan, ahli tidak 

diperkenankan memeberikan penilaian. Ahli pun juga tidak diperbolehkan 

memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta 

persidangan yang ditanyakan kepadanya.
17

 Ahli yang diminta keterangannya 

disumpah terlebih dahulu bahwa ia benar-benar memberikan keterangannya 

menurut pengetahuannya, menurut agamanya dan kepercayaannya.  

Dari uraian di atas, maka dapat dimpulkan bahwa sumpah dalam beracara 

sangat diperlukan, karena sumpah mengikat saksi untuk berkata yang sebenarnya 

dengan indikasi-indikasi lain jika saksi tersebut berkata tidak sebenarnya atau 

berbohong akan dibebankan sanksi-sanksi oleh negara atau undang-undang dan 
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sanksi kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang dilakukan berdasar 

atas agama masing-masing.
18

 Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan 

apabila ada kewajiban untuk menyimpan suatu rahasia karena harkat dan 

martabat, pekerjaan atau jabatannya. 

Apabila seorang ahli diminta untuk menghadap di persidangan 

sehubungan dengan kepentingan suatu perkara, ia wajib untuk datang, didengar 

keterangannya sebagai ahli. Jika ia telah dipanggil dengan sah agar hadir di 

persidangan, akan tetapi ia tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Pengadilan 

dengan suatu penetapan dapat mengahadapkannya agar hadir. Bilamana ahli 

enggan atau menolak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya menurut 

undang-undang sebagai saksi dalam perkara pidana atau perkara yang lainya, 

maka dapat dituntut dan dikenakan pidana dalam Pasal 224 KUHP.
19

 

Sedang menurut Pasal 161 KUHAP, terhadap saksi ataupun ahli tanpa 

alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau mengucapkan janji, maka 

pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan 

hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara 

paling lama empat belas hari.
20

 

Keterangan ahli merupakan keterangan yang bersifat bebas, artinya tidak 

mengikat hakim untuk mengukuti pendapat ahli apabila bertentangan dengan 

keyakinan hakim. Sikap hakim yang memakai keterangan ahli sebagai dasar atau 

untuk alat bukti yang menunjang dalam praktik perkara pidana akan dijadikan 

dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini keterangan ahli 
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sebagai alat bukti yang dipakai harus masuk akal dan sesuai dengan fakta hukum 

serta keilmuan yang ditekuni. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana Pasal 183.
21

 

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, dalam hal kesaksian, 

Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, 

sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang 

dikemukakan oleh seorang ahli.
22

 

Saksi ahli sendiri merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai 

hubungan dengan korban atau tersangka. Ia hanya mempunyai pengetahuan 

tertentu dibidangnya dan pengetahuan tersebut sebagai pertimbangan bagi hakim 

dalam menjatuhkan hukuman.
23

 

Ketentuan dalam Pasal 229 KUHAP diatur  tentang hak  bagi  orang  

yang dipanggil, yang selengkapnya berbunyi: (1) Saksi  atau  ahli yang  telah  

hadir  memenuhi panggilan  dalam  rangka memberikan keterangan di semua  

tingkat  pemeriksaan, berhak  mendapatkan  penggantian biaya  menurut  

peraturan perundang-undangan yang  berlaku. (2) Pejabat yang melakukan  

pemanggilan wajib  memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang  haknya  

sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1). Namun  dalam kenyataannya  setiap  

orang yang  dipanggil sebagai saksi tidak  pernah mendapatkan penggantian 

terhadap biaya  yang  telah  mereka  keluarkan baik biaya  perjalanan, biaya 

meninggalkan pekerjaan yang seharusnya  dalam  sehari  tersebut  bila  yang 

bersangkutan bekerja  mendapatkan upah harian, makan selama selama dalam 
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22  

Stenli Sompotan, “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim,” Jurnal Hukum, 

Nomor 7 Tahun IV (September,2015), hlm. 9.  
23  
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perjalanan atau sewaktu menunggu proses persidangan, namun hak tersebut  

tidak pernah mereka dapatkan.
24

 

 Peran ahli dalam memberikan keterangannya pada pemeriksaan di 

persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:
25

 

1. Pasal 132 ayat (1) KUHAP:  Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu 

surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka 

untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan 

mengenai hal itu dari orang ahli;  

2. Pasal 133 ayat (1) KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan 

menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 

karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan 

atau ahli lainnya; 

3. Pasal 179 ayat (1) KUHAP: Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai 

ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan 

keterangan ahli demi keadilan. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau 

berbagai gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
26

 

                                                           
24

  Ruslan Abdul Gani, Op. Cit, hlm. 39-40  
25   

Mario Y. Tingon,”Kedudukan Keahlian Khusus Dalam Pemeriksaan Tersangka Atau Terdakwa 

Dalam Tindak Pidana Menurut Pasal 65KUHAP,” Jurnal Hukum, Nomor 10 Tahun VI 

(Desember,2017), hlm. 35-36.  
26

 Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4 
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Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu 

penelitian berdasarkan pada aturan norma yang difokuskan berdasarkan fakta-

fakta empiris yang dapat diambil melalui wawancara maupun pengamatan 

langsung mengenai perilaku nyata.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

bertujuan menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan 

bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji 

hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. 

3. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan melalui responden dan narasumber atau data yang diperoleh dari 

sumber pertama seperti individu yang dilakukan dengan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan peranan ahli dalam pemeriksaan pada peradilan pidana yang 

diperoleh dari studi kasus. 

c. Data Tersier 
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Merupakan bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, internet, ensiklopedia. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Purworejo di Jalan 

Tentara Pelajar Km. 04 Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden 

secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan yang diberikan 

oleh reponden. 

6.  Metode Analisa Data 

Pada penelitian ini, analisa data yang digunakan yaitu kualitatif, adalah 

analisa yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk 

penjelasan dan pendeskripsian, dan data yang diperoleh diolah menjadi 

rangkaian berwujud kasus-kasus. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab agar 

memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya, yang disajikan sebagai berikut: 

Dalam bab pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Dalam bab tinjauan pustaka. Penulis akan menguraikan tinjauan umum 

yang terbagi dalam empat sub bab yaitu tinjauan umum tentang ahli, tinjauan 
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umum tentang pembuktian, dan tinjauan umum tentang proses peradilan tindak 

pidana. 

Bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya: 

peranan ahli dalam pemeriksaan pada peradilan pidana, hambatan-hambatan yang 

terjadi pada proses pemeriksaan pada peradilan pidana oleh ahli, dan kedudukan 

ahli dalam hal memengaruhi keyakinan hakim untuk membuat suatu putusan. 

Bab penutup. Merupakan penutup yang akan menguraikan secara singkat 

tentang kesimpulan akhir dan jawaban dari perumusan permasalahan, dan diakhiri 

dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.  

 

 

 

 

 


