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Ardhi Yan Setiawan, E 1106011. 2010. PERANAN KETERANGAN AHLI 
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS NOMOR 79/PID.B/2007/PN.SKA). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan keterangan 

ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan; kemudian 
untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh hakim dalam penggunaan 
keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data 
primer sebagai data umum di mana penulis melakukan penulisan langsung di 
lokasi penelitian serta juga dibantu data sekunder dan tersier. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Teknik Analisis Penelitian yang digunakan adalah 
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen 
reduksi data dan penyajian data  dilakukan bersama dengan pengumpulan data, 
kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan 
bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penulisan 
kembali menyimpulkan data lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis memperoleh simpulan bahwa pemberian keterangan ahli dapat diberikan 
dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama diberikan secara tertulis dalam bentuk 
surat sedangkan yang kedua dapat diberikan secara lisan yang diungkapkan oleh 
ahli dibawah sumpah di dalam persidangan. Kemudian dalam kasus yang penulis 
teliti peranan hakim memberikan peranan yang sangat penting karena membuat 
jelas perkara sehingga memberikan sumbangan keyakinan kepada hakim untuk 
menjatuhkan putusan secara adil dan bertanggungjawab. 
 

 
Kata kunci: Keterangan Ahli, Pembuktian, Perkara Pidana 
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Ardhi Yan Setiawan, E 1106011. 2010. The Act  of expert’s explaination  as proof 
in evidence at violence crime case (case study number 79/PID.B/2007?PN.SKA). 
Faculty of Law, Sebelas Maret University.  
 
 
The aims of this research are to knows how far the act of expert’s explaination as 
proof in evidence of crime case in the court, then to knows the judge’s pursue in 
uses of expert’s explaination as proof in judgement proccess by the judge. 
This research is empirical law’s  research that use primary data as general data 
where the writer write directly in research location and support  by secondary and 
tersier data. Technique that used in this research  is collecting primary and 
secondary law’s material. Analysis technique is used qualitative technique by 
interactive model, that is reducing data component and data course did while data 
collection, then they interact each other and if the conclusion is less, it needs 
verification and rewrite to conclude the data.  
The result of this research can be conclude that expert’s explaination given by two 
ways, the first is given by written as a letter and second is given by verbal that 
expressed by expert’s pledge in a court.   The act of the judge give important  
opini to make the case clearly so the judgment that was given is fair and 
responsible. 
 
Keywords: expert’s explaination, evidence, crime case.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
  

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat), hal tersebut ditegaskan secara jelas dalam UUD 1945 yaitu pada 

Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara 

yang berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Segala Warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal 

tersebut berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama 

dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. 

Sebagai negara hukum maka sudah seharusnya mewajibkan semua 

warga negaranya termasuk para penegak hukum itu sendiri maupun penguasa 

negara harus menaati dan melandasi setiap tindakan dengan hukum. Dengan 

begitu maka hukum berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam 

kehidupan bangsa dan negara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal 

tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan ketertiban, 

keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya 

tanpa adanya diskriminasi dalam penegakannya. 

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjaga hukum 

agar selalu ditaati dan dihormati. Penegakan hukum tersebut yaitu dengan 

memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Sehubungan dengan 

kemungkinan terjadiya perbenturan kepentingan antara orang yang satu 
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dengan yang lain pasti terjadi. Apabila hal itu dibiarkan maka akan dapat 

terjadi pelanggaran terhadap kepentingan seseorang maupun kepentingan 

umum, dan di sinilah penegakan hukum dibutuhkan karena hukum itu sendiri 

tidak dapat berfungsi jika tidak ada penegakannya. Dalam penegakannya atau 

untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu melalui pengadilan. 

Setiap proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, masalah 

pembuktian  sangatlah penting karena dengan pembuktian dimaksudkan akan 

dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dapat diketahui 

siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang benar. Pembuktian 

merupakan titik sentral masalah yang memegang peranan dalam proses 

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 (M. Yahya Harahap, 2002: 273). 

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari 

kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam proses 

persidangan seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalah 

apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang 

dan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian seperti itu 

merupakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

(Negatif Wettelijk Stelsel). 

Untuk menentukan seseorang bersalah atau melanggar hukum alat 

bukti yang diperlukan harus lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 

KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak bileh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Sehingga hakim tidak dapat 

menyatakan seseorang bersalah jika hanya ada satu alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. 
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Di antara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP adalah keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli diajukan dalam 

suatu persidangan apabila hakim merasa perlu atau untuk dapat menjelaskan 

atau menjernihkan suatu permasalahan atau persoalan. Pengajuan keterangan 

ahli dapat juga dilakukan pada pemeriksaan penyidikan yang diminta oleh 

penyidik atau penuntut umum dan pada waktu pemeriksaan dalam 

persidangan di pengadilan. Pada waktu pemeriksaan penyidikan oleh penyidik 

ataupun penuntut umum keterangan ahli dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu seseorang menerima 

jabatan atau pekerjaan. Sedangkan pada waktu pemeriksaan dalam sidang di 

pengadilan dapat diminta keterangan ahli jika dianggap perlu dan dikehendaki 

oleh ketua sidang maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum, keterangan tersebut dicatat dalam beruta acara pemeriksaan 

sidang pengadilan dan sebelum memberikan keterangan ahli yang 

bersangkutan lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. 

Keterangan ahli baik yang diberikan pada waktu pemeriksaan 

penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan 

mempunyai nilai pembuktian yang dapat digunakan hakim untuk mengetahui 

perkara yang kurang diketahui dan dapat digunakan untuk memperkuat 

keyakinan hakim dalam memberikan putusan karena keterangan ahli bersifat 

subyektif atas apa yang menjadi keahliannya dan berdasarkan kenyataannya. 

Sebagai contoh kejahatan tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana 

telah diketahui tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang 

berupa tindak kejahatan yang dilakukan pada tubuh manusia. Tindak pidana 

tersebut berakibat adanya luka pada tubuh manusia, untuk menentukan sejauh 

mana luka yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut maka diperlukan 

keterangan dari seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut. 

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

menentukan penulisan hukum dengan judul : “PERANAN KETERANGAN 

AHLI SEBAGAI   ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA 
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PIDANA PENGANIAYAAN ( STUDI KASUS NOMOR 79 / PID.B / 

2007/PN.SKA )”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan tersebut 
maka penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu. 
1. Bagaimanakah peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam 

pembuktian perkara pidana? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh hakim dalam penggunaan 

keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana? 

 
C. Tujuan Penulisan 

Dalam suatu penulisan harus mempunyai suatu tujuan yang jelas 

sehingga penulisan yang dilakukan dapat memberikan arah bagi penulis agar 

penulisannya sesuai dengan maksud penulisan.  

Adapun tujuan dari penulisan ini  adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan keterangan ahli sebagai alat 

bukti dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan. 

b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh hakim dalam 

penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses 

pengambilan putusan oleh hakim. 
  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman 

hukum baik dalam praktek maupun teori yang telah diperoleh di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya 

hukum acara pidana yang berkaitan dengan peranan keterangan ahli. 

b. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan 

penulisan hukum sebagai persyaratan wajib dalam meperoleh gelar 
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kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

 
 
 

D. Manfaat Penulisan 

Dalam penulisan yang penulis kerjakan sangat diharapkan adanya 

suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penulisan tersebut. 

Adapun manfaat yang didapat dari penulisan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

b) Untuk menambah khazanah kekayaan literatur di bidang hukum acara 

pidana di bidang pembuktian. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis 

di bidang hukum sehingga siap untuk masuk di lingkungan masyarakat 

ataupun masuk lingkungan kerja. 

b) Untuk dapat membantu memberikan masukan serta tambahan 

pengetahuan mengenai peranan keterangan ahli dalam pembuktian 

perkara pidana pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

E. Metode Penulisan 

Metodologi penulisan hukum pada pokoknya mencakup uraian 

mengenai: 

1. Jenis Penulisan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xviii 
 

 Penulisan yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam penulisan 

hukum empiris, yaitu penulisan hukum yang menggunakan data primer 

sebagai data umum di mana penulis melakukan penulisan langsung di 

lokasi penulisan serta juga dibantu data sekunder dan tersier. 

2. Sifat Penulisan 

 Penulisan ini termasuk dalam penulisan deskriptif. Penulisan 

deskriptif adalah suatu penulisan yang dimaksud untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya 

(Soerjono Soekanto, 2006: 10). 

Kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan 

penggunaannya tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi 

atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Berdasarkan dari 

pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa penulis dalam hal ini 

berusaha untuk melukiskan dan menggambarkan keadaan dari suatu obyek 

yang menjadi suatu permasalahan, yaitu keterangan ahli sebagai alat bukti 

dalam pembuktian perkara pidana. 

3. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer , 

yaitu data yang di peroleh dari tempat lokasi penulisan. Selain data primer 

penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data dari bahan pustaka, 

antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen resmi, hasil penulisan yang berwujud laporan dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini 

bersumber dari data, informasi, dan keterangan dari pegawai 

pengadilan yang berhubungan dengan penulisan ini. 

b. Bahan hukum sekunder 
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Sumber data sekunder yang digunakan untuk menunjang sumber 

data primer yang berfungsi untuk melengkapi data-data yang ada yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil karya 

ilmiah para sarjana yang relevan, serta artikel-artikel hukum yang 

berkaitan. 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder di antaranya bahan dari media internet yang relevan dengan 

penulisan ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penulisan ini adalah: wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. 

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu antara 

pewawancara (interviewer) dengan terwawancara (interviewee). (Lexy J. 

Maleong, 2005:186). Tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. 

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data 

melalui media internet. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang digunakan 

adalah tahap analisis data. Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

penulisan, yaitu untuk mendapatkan jawaban dari penulisan yang diteliti. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan 

interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data  

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data 

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan 
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dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penulisan kembali 

menyimpulkan data lapangan (H.B. Soetopo, 2002:8). Skema analisis 

interaktif dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada 

waktu pengumpulan data penulisan, penulis selalu membuat reduksi data 

dan sajian data dan setelah pengumpulan data selesai tahap selanjutnya 

penulis mulai melakukan usaha menarik simpulan dengan memverifikasi 

berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktifitas yang dilakukan 

siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-

benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi penulisan 

hukum maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. 

Adapun sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, metode penulisan, jadwal penulisan dan sistematika 

penulisan. 

Pengumpulan 
data 

Penarikan 
kesimpulan 

Sajian 
data 

Reduksi 
data 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori 

dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 

menguraikan tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana, 

Pembuktian, keterangan ahli sebagai alat bukti. Sedangkan 

dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan 

kerangka pemikiran. 

BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya: mengenai peranan 

keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian. 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan 

atas permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana 

a. Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum Acara Pidana memiliki banyak definisi karena setiap ahli 

hukum memberikan definisinya sendiri-sendiri. Seperti  Simons yang 

dikutip oleh Andi hamzah merumuskan hukum pidana formal (hukum 

acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya 

melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi 

Hamzah, 2002:4) 

Sedangkan menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah 

berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-

peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran  

Undang-Undang Pidana: 

1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. 

2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. 

3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 

pembuat dan kalau perlu menahannya. 

4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada 

penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan 

membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 

5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan 

itu 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 (Andi Hamzah, 2002:6). 
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Sementara itu Moeljatno yang dikutip oleh Ramelan  mendefinisikan 

hukum acara pidana adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang 

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada 

sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang 

disangka telah melanggar larangan tersebut” (Ramelan, 2006:2). 

Bambang Poernomo memberikan definisi hukum acara pidana yang 

dikutip oleh Ramelan, yaitu ilmu hukum acara pidana ialah “pengetahuan 

tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang 

meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal 

terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum 

pidana” (Ramelan, 2006:3). 

Hukum Acara Pidana sendiri yang berlaku di Indonesia adalah 

Hukum Acara Pidana yang berdasarkan  peraturan yang terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai 

berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 

Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka 

pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap 

dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) 

sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi 

peninjauan kembali (herziening) (Andi Hamzah, 2002:3). 

b. Tujuan Hukum Acara Pidana 

Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya mencari kebenaran. 

Untuk itu diperlukan petugas-petugas penegak hukum yang handal, jujur, 

berdisiplin tinggi dan tidak mudah tergoda oleh janji-janji yang 

menggiurkan. Kalau hal tersebut diabaikan maka akan terjadi 

penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum (Moch. 

Faisal Salam, 2001:24). 

Sementara itu tujuan hukum acara pidana yang terdapat dalam 

pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri Kehakiman, 

yaitu :”Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
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mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah 

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 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”. Akan tetapi, tujuan hukum pidana mencari kebenaran itu 

hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah 

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan 

kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2002:8-9). 

c. Asas-asas Hukum Acara Pidana 

Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana antara lain 

sebagai berikut. 

1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

2) Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

3) Asas oportunitas 

Penuntut umum atau jaksa tidak diwajibkan melakukan tuntutan 

kepada seseorang yang melakukan delik jika menurut 

pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum atau demi 

kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak 

dituntut. 

4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 

Selain perkara yang mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-

anak, masih ada pengecualian yang lain yaitu mengenai delik 
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yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut 

ketertiban umum ( openbare orde ). 

5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang. 

6) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan 

tetap 

Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 

hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Pada jabatan ini 

diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. 

7) Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum 

Mengenai bantuan hukum, tersangka atau terdakwa mendapatkan 

kebebasan yang sangat luas. Kebebasan dan kelonggaran ini 

hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, 

sosial, dan ekonomis. 

8) Asas akusator dan inkisitor  

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum 

menunjukkan bahwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana telah dianut asas akusator itu, yang berarti 

perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan 

sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. 

9) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 

langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. 

Pemeriksaan hakim dilakukan secara lisan, artinya bukan 

dilakukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa (Andi 

Hamzah, 2002:10-23). 
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana asas 

yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia yang telah diletakkan dalam undang-undang tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 diterapkan seluruhnya, baik pada waktu pemeriksaan 

permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Adapun asas 

tersebut antara lain: 

1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan 

tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 

2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan 

cara yang diatur oleh undang-undang. 

3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan mendapat kekuatan hukum tetap. 

4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena 

kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti 

kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat 

penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya 

menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan 

atau dikenakan hukuman administrasi. 

5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya 

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 

6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 

melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 
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7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan 

atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan atas dasar 

hukum apa yang didakwaan kepadanya, juga wajib diberi tahu 

haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan 

penasihat hukum. 

8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 

9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali 

dalam hal diatur dalam undang-undang. 

10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

dilakukan oleh ketua pengadolan negeri yang bersangkutan (Moch. 

Faisal salam, 2001:22-23). 

Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menghindari 

tindakan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penegak 

hukum, baik pada waktu pemeriksaan permulaan, penuntut dan 

persidangan pengadilan. 

2. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 

a. Pengertian dan Tujuan Pembuktian 

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum 

acara pidana, karena menyangkut tentang benar tidaknya terdakwa 

melakukan perbuatan yang didakwakannya tersebut. Bagaimana akibatnya 

jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan 

yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada dan disertai keyakinan 

hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana 

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara 

perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Andi Hamzah, 

2002:245). 

Pembuktian itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
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dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan  (M. Yahya Harahap, 

2002:273). 

Pembuktian dalam suatu persidangan, dapat dikatakan sebagai titik 

sentral dalam menentukan nasib terdakawa. Adapun tujuan dari 

pembuktian itu sendiri adalah mencari dan menetapkan kebenaran-

kebenaran yang terdapat dalam suatu perkara, jadi bukan untuk mencari-

cari kesalahan terdakwa. Pembuktian harus dilaksanakan untuk mencegah 

jangan sampai menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah 

(Moch. Faisal Salah, 2001:293). 

Karena dalam pembuktian ini hak asasi manusiapun dipertaruhkan, 

maka majelis hakim harus benar-benar cermat dalam menilai dan 

mempertimbangkan setiap pembuktian yang ditemukan dalam 

persidangan. Jangan sampai majelis hakim melakukan kesalahan yang 

dapat menyebabkan seseorang yang bersalah lepas dan orang yang tidak 

bersalah mendapatkan hukuman. 

b. Sistem Pembuktian 

Berbicara mengenai sistem pembuktian ini, maka ada beberapa 

macam sistem pembuktian dan sistem pembuktian mana yang dianut oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Sistem pembuktian 

mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakan hasil 

pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa (M. Yahya Harahap, 

2002:276). 

Berikut beberapa macam sistem pembuktian :  

1) Conviction-in Time 

Sistem pembuktian ini dalam menentukan salah tidaknya 

seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian 

“keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan 

keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan 

menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem 

ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat 
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bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan atau bisa juga 

pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan 

langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan 

terdakwa. Sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung 

kelemahan karena menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa 

kepada keyakinan hakim semata-mata. 

2) Conviction-Raisonee 

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” 

tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah 

tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, 

faktor keyakinan hakim “dibatasi” tidak seleluasa tanpa batasan 

seperti pada sistem Conviction-in Time. Pada sistem ini keyakinan 

hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim 

wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang 

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Selain itu 

alasan hakim harus reasonable yakni berdasar alasan yang dapat 

diterima berdasar alasan yang logis dan benar-benar dapat 

diterima akal manusia. 

3) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif 

Pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak 

belakang dengan sistem pembuktian conviction-in time. Dalam 

pembuktian ini “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam 

membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada 

prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 

undang-undang. Kalau sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan 

pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan 

kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. 

Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak 

perlu menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan 

terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini 
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mempunyai kebaikan yaitu sistem ini benar-benar menuntut hakim 

wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya 

terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat 

bukti yang telah ditentukan undang-undang. 

 

4) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijk Stelsel) 

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem 

pembuktian conviction-in time. Sistem pembuktian ini merupakan 

keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang 

secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam 

dirinya secara terpadu terhadap sistem yang saling bertolak 

belakang tersebut yang kemudian terwujudlah suatu “sistem 

pembuktian menurut undang-undang negatif”. Rumusannya 

berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh 

keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam menentukan seorang terdakwa baru dapat dinyatakan 

bersalah atau tidak menurut sistem pembuktian ini terdapat dua komponen, 

yaitu : 

1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang. 

2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan 

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

Dengan begitu sistem ini memadukan unsur objektif dan unsur 

subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, dan tidak ada yang 

dominan diantara kedua unsur tersebut (M. Yahya Harahap, 2002:279). 
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c. Sistem Pembuktian yang Dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang 

selanjutnya disebut KUHAP) terdapat pasal yang berkaitan dengan 

pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :”Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP, dapat dilihat bahwa pembuat undang-

undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling 

tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia ialah sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya 

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem 

pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-

in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 

(positief wettelijk stelsel) (M. Yahya Harahap, 2002:280).  

 

d. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut : 

1) Keterangan saksi, 

2) Keterangan ahli, 

3) Surat, 

4) Petunjuk, 

5) Keterangan terdakwa. 

Undang-undang telah menentukan jenis alat bukti yang dapat 

digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan dan di luar alat bukti 

yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 
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Untuk lebih jelasnya tentang pembuktian sebagaimana dimaksud 

oleh Pasal 184 diatas, maka akan diuraikan sebagai berikut ini: 

1) Keterangan Saksi 

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi 

nyatakan di sidang pengadilan. Seseorang yang akan menjadi 

saksi, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Kalau Sementara itu 

pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP. 

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi 

sebagai alat bukti yang sah, maka dapat dijelaskan berikut ini : 

a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas 

Kalau begitu pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat 

pembuktian yang sempurna” (volledig bewijskracht), dan juga 

tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang 

mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht). 

Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena 

itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga 

tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau 

dapat dikatakan bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti 

yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan 

tidak “menentukan” atau”tidak mengikat”. 

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian 

hakim 

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas 

yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat 

hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan 

kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk 

menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan 
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bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan 

saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang 

melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau 

“menyingkirkannya” (M. Yahya Harahap, 2002:294-295). 

 

 

2) Keterangan Ahli 

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud 

keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli 

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. Dari sudut keterangan inilah ditinjau makna 

keterangan ahli sebagai alat bukti, manfaat yang dituju oleh 

pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. 

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai 

nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. 

Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli 

sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat 

pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan 

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli: 

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij 

bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. 

Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan 

tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim 

untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang 

dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam menggunakan 

wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus 

benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi 

terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta 

kepastian hukum. 
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b) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian 

yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang 

berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti 

yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan 

kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP 

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang 

menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku 

untuk pembuktian keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang 

ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup 

membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat 

bukti yang lain (M. Yahya Harahap, 2002:304-305). 

3) Surat 

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat 

bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 

187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai 

sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah surat 

yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan 

dengan sumpah. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP surat 

sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah : 

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 

dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang 

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan 

tegas tentang keterangannya itu: 

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat 

mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
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menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan: 

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 

sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

Untuk dapat menilai kekuatan pembuktian yang melekat 

pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta 

menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang 

diatur dalam KUHAP,   yaitu. 

a) Ditinjau dari segi formal 

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut 

pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang 

sempurna. Karena bentuk surat-surat yang disebut 

didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam 

pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi 

dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan 

serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas 

sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti 

surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c 

adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”. Oleh karena 

itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian 

formal yang sempurna. 

b) Ditinjau dari segi materiil 

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang 

disebut dalam Pasal 187,”bukan alat bukti yang 

mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti 

surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang 
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mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, 

sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian 

keterangan saksi dan keterangan ahli, sama-sama 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat 

bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan 

pembuktiannya. 

 

4) Petunjuk 

Yang dimaksud dengan petunjuk adalah suatu kejadian-

kejadian atau keadaan atau hal lain, yang keadaannya dan 

persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu 

sendiri, nyata menunjukkan, bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana (Moch. Faisal Salah, 2001:300). 

Sementara itu menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, 

mendefinisikan 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. 

Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan 

pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti 

surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang 

bebas”. Maksudnya yaitu: 

a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 

diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas 

menilai dan mempergunakannya sebagai upaya 

pembuktian, 

b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 

membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada 

prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar 

petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
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cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu 

alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, 2002:317). 

5) Keterangan Terdakwa 

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir 

dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir 

inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan 

proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan 

sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Menurut Pasal 189 

KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa 

yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, 

undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan 

terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang 

sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai 

kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah 

sebagai berikut: 

a) Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas 

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian alat 

bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai 

kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat 

menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti 

dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. 

b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian 

Hakim harus memperhatikan ketentuan yang dirumuskan 

pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan “ keterangan 

terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti 

yang lain”. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak 

keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa 
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dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, 

baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. 

c) Harus memenuhi asas keyakinan hakim 

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai 

dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus 

dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang 

terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus 

melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan 

sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah 

:”pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. 

Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian 

dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang 

cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti 

a. Pengertian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti 

Keterangan ahli dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditempatkan 

dalam urutan kedua yang menunjukkan keterangan ahli memang sangat 

dibutuhkan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan setiap perkara 

pidana yang semakin maju mengikuti perkembangan kehidupan 

masyarakat di segala bidang, khususnya masyarakat Indonesia. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara langsung atau 

tidak langsung akan mempengaruhi kualitas metode kejahatan yang akan 

memaksa para penegak hukum untuk mengimbanginya dengan metode 

dan kualitas pembuktian yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan 

keahlian teknologi tersebut.  

Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena dalam suatu 

perkara pidana yang menjadi pelaku (sasarannya) adalah manusia, maka 
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tidak selamanya akan selalu tepat dan benar adanya, sehingga oleh karena 

itu dalam pengambilan putusan oleh hakim nantinya diserahkan kepada 

penilaian atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim sendiri. 

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, 

hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 186 KUHAP yang berbunyi 

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan”. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas maka penulis 

menghubungkannya dengan beberapa ketentuan dari beberapa pasal yang 

terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 

28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180. Pasal 186 KUHAP 

memang pasal yang mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti, akan 

tetapi jika hanya melihat pasal tersebut maka tidak akan mampu 

menjelaskan masalah yang dikandungnya walaupun pasal tunggal tersebut 

disertai penjelasannya. 

Dengan menghubungkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas 

maka akan dapat secara jelas arti dan seluk-beluk pemeriksaan keterangan 

ahli. 

1) Pasal 1 angka 28 KUHAP 

Pasal ini memberikan definisi keterangan ahli yaitu 

:”keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 

Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau 

makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Jadi disamping orang 

yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki 

keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi 

jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan 

pemeriksaan ahli tadi, yaitu “untuk membuat terang” perkara 

pidana yang sedang diperiksa. Kalau perkaranya sudah cukup 

terang tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan 
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dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi 

pembuktian. 

Apa yang dapat diambil dari pasal 1 angka 28, dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar 

keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah : 

a) Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh 

seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang 

sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana 

yang sedang diperiksa, 

b) Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak 

mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang 

ada hubungannya dengan perkara pidana yang 

bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti 

yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahap, 

2002:298-299). 

2) Pasal 120 KUHAP 

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan 

keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, 

yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya 

yang sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat disarikan dari 

ketentuan Pasal 120, jika pengertian ahli dikaitkan dengan alat 

bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 semakin 

mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat 

bukti dan pembuktian. Dari ketentuan Pasal 120 dihubungkan 

dengan Pasal 1 angka 28, semakin jelas dilihat kapan keterangan 

ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan 

pembuktian, ialah: 

a) Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam 

bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang 

sedang diperiksa, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xli 
 

b) Dan bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan 

keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan 

“menurut pengetahuannya”. 

Dengan demikian, agar alat bukti dapat bernilai sebagai alat 

bukti, di samping faktor orangnya memiliki keahlian khusus 

dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua, yakni 

keterangan yang diberikan berbentuk keterangan “menurut 

pengetahuannya”. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk 

pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan 

dengan peristiwa perkara pidana yang terjadi, keterangan 

semacam ini sekalipun diberikan oleh seorang ahli, tidak bernilai 

sebagai bukti keterangan ahli, tetapi berubah menjadi alat bukti 

keterangan saksi (M. Yahaya Harahap, 2002:299). 

3) Pasal 133 KUHAP 

Pasal ini lebih menitikberatkan masalahnya kepada 

keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya 

dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan 

penganiayaan, dan pembunuhan. Kalau Pasal 133 dihubungkan 

dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 pada satu pihak, akan 

tampak seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada 

dua kelompok, yaitu. 

a) Ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 

28 dan Pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki 

keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, 

akuntan, ahli kimia, ahli mesin, dan sebagainya, 

b) Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut pada Pasal 

133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman 

yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik (M. 

Yahya Harahap, 2002:300). 

4) Pasal 179 KUHAP 
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Ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, tampaknya pasal 

ini lebih mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah 

diuraikan diatas bahwa ada dua kelompok ahli, yaitu. 

a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus 

dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan 

pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau 

pembunuhan, 

b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki 

“keahlian khusus” dalam bidang tertentu (M. Yahya 

Harahap, 2002:301). 

Dengan uraian tersebut diatas maka jelaslah pengertian 

keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tanpa menguraikan dan 

menghubungkan pasal-pasal tersebut, maka akan kesulitan dalam 

memahaminya apalagi jika hanya mengandalkan Pasal 186 KUHAP 

saja. 

Selain itu dari uraian tersebut juga memberikan keterangan 

bahwa isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Bahwa 

keterangan seorang saksi mengenai sesuatu yang dialami saksi itu 

sendiri sedangkan keterangan seorang ahli mengenai suatu penilaian 

mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan 

kesimpulan mengenai hal-hal-itu (Andi Hamzah, 2002:269). 

 
b. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli  

 Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, 

penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal 

ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada 

penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 

kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat 

diperlukan untuk kepentingan peradilan. Selanjutnya pada alinea kedua 

penjelasan Pasal 186 KUHAP, menegaskan : “ jika hal itu tidak diberikan 

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada 
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pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat 

dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia 

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”. 

 Dari ketentuan Pasal 133 dan Pasal 186, jenis dan tata cara 

pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui 

prosedur sebagai berikut: 

 

1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan 

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat 

bukti yang sah pada bentuk ini: 

a) Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan 

penyidikan. Permintaan itu dilakukan penyidik “secara 

tertulis” dengan menyebut secara tegas untuk hal apa 

pemeriksaan ahli itu dilakukan. 

b) Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan 

membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa “surat 

keterangan” yang lazim disebut “visum et repertum”. 

c) Laporan atau visum et repertum itu dibuat oleh ahli yang 

bersangkutan “mengingat sumpah” di waktu ahli 

menerima jabatan atau pekerjaan, 

d) Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, 

keterangan yang dituangkan dalam laporan atau visum et 

repertum, mempunyai nilai dan sifat sebagai “alat bukti 

yang sah”menurut undang-undang. 

2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang 

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat 

bukti yang sah pada bentuk kedua ini yaitu. 

a) Apabila dianggap perlu dan dikehendaki oleh ketua 

sidang karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut 

umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta 
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pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan, 

b) Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk 

“keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan 

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, 

c) Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam 

“berita acara” pemeriksaan sidang oleh panitera 

pengadilan, dan untuk itu ahli yang memberikan 

keterangan lebih dulu “mengucapkan sumpah” atau janji 

sebelum memberikan keterangan, 

Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang 

demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk 

keterangan ahli tersebut menjadi “alat bukti yang sah” menurut 

undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian (M. Yahya Harahap, 

2002:296-297). 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan 

Mengenai penganiayaan undang-undang tidak menjelaskan mengenai 

apa yang dimaksud dengan penganiayaan hanya menyebutkan pada Pasal 351 

KUHP yang menyatakan penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga 

ratus rupiah, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan 

penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 

rasa sakit atau luka. Sementara yang dimaksud dengan “sengaja” menurut 

memorie van toelichting adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oomerk) untuk 

mengakibatkan rasa sakit, dengan demikian maka unsur “sengaja” dalam 

penganiayaan terbatas pada wujud tujuan, tidak nampak secara jelascapa 

wujud akibat yang harus disebabkan, karena apabila wujud akibat tersebut 

dikehendaki maka unsur sengaja tersebut masuk tindak pidana pembunuhan. 
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Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut 

Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara, 

sedangkan jika berakibat matinya orang, maka menurut ayat maksimum 

hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara. Dua macam akibat ini 

harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat 

ini disengaja, maka ada tindak pidana “penganiayaan berat” dari pasal 354 

ayat (1) dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu 

menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya 

orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi 

pembunuhan ( Wirjono Prodjodikoro, 2002:68 ). 

Sementara itu istilah “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP yaitu: 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 

sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 

b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatana atau 

pekerjaan pencarian; 

c. Kehilangan salah satu pancaindera; 

d. Mendapat cacat berat (verminking); 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 

g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 

Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakanlebih dulu secara 

tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi empat 

tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara apabila ada 

luka berat, dan sembilan tahun penjara apabila berakibat matinya orang. 

Sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan secara 

tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua 

belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas 

tahun penjara. 

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama 

antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan 

berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang 
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tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu 

secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan kongkret dari setiap 

peeristiwa (Wirjono Prodjodikoro, 2002:68-69). 

 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan kerangka pemikiran 

Tindak pidana 
penganiayaan 

Proses pembuktian 
di sidang pengadilan 

Alat bukti pasal 
184 ayat (1) 

KUHAP 

Petunjuk Surat Keteranga
n Ahli 

Keteranga
n Saksi 

Tertulis           
(surat) 

Secara lisan 
(keterangan ahli) 

Pemberian 
Keterangan 

Ahli 

Keterangan 
Terdakwa 
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 Salah satu jalan agar hukum dapat ditegakkan yaitu melalui sidang di 

pengadilan. Dan salah satu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan 

perkara di pengadilan yaitu pembuktian, yang dalam KUHAP telah diatur 

alat-alat bukti apa saja yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian 

tersebut. Selain alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP tersebut tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan.  

 Dari alat-alat bukti yang dapat digunakan tersebut yang sah berdasarkan 

undang-undang salah sattunya yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai peranan dalam pembuktian 

perkara pidana diantaranya memberikan keterangan, penjelasan, informasi 

dan pengetahuannya yang ditujukan kepada hakim sehubungan dengan 

perkara pidana yang sedang diperiksa agar menjadi terang, menurut 

pengetahuannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya dalam 

bidang yang ditekuninya, sehingga dapat digunakan oleh hakim sebagai 

bahan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Identitas Terdakwa dan Identitas Korban 

Dalam kasus penganiayaan yang penulis teliti, yang menjadi terdakwa 

dan yang menjadi korban yaitu. 

a) Identitas terdakwa 

Nama : Aan Yuantoro 

Tempat lahir : Yogyakarta  

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 3 April 1976 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat tinggal : Jl. Mangga III No. 9 RT 03 / 21 Perum dalem 

Asri Karanganyar                                                             

Agama : Islam 

Pekerjaan : Polri 

 

b) Identitas korban 

Nama : Roni Ronaldo Rachditya alias Gendon 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 22 tahun    

Pekerjaan : Swasta 

Agama : Katholik 

Alamat  :Kp. Ketelan Rt 002 Rw 009 Ketelan  

Kecamatan Banjarsari Kodia Surakarta 

 

 

2. Kasus Posisi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xlix 
 

 Pada hari Senin tanggal 20 November 2006  sekitar pukul 15.00 WIB, 

terdakwa ditelepon oleh Brigadir Didik Setiawan untuk membantu Brigadir 

Didik Setiawan yang telah berhasil menangkap Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon di jalan raya daerah Kp. Ketelan (dekat es Barokah) Kecamatan 

Banjarsari Surakarta, lalu terdakwa mengajak teman-temannya yang bernama 

Briptu Sudalmi dan Briptu Supriyanto untuk menuju ke lokasi penangkapan 

tersebut. Terdakwa bersama dengan Briptu Sudalmi, Aiptu M. Trikogami dan 

Briptu Supriyanto pergi menggunakan mobil suzuki Carry Futura warna ungu 

Nomor Polisi AD 8937 NU (milik Polsektabes Banjarsari), kemudian setelah 

sampai di tempat tertangkapnya Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

tersebut, terdakwa bersama Briptu Sudalmi dan Briptu Supriyanto menaikkan 

Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon ke dalam mobil dan dibawa ke 

Polsektabes Banjarsari di mana pada saat itu yang mengemudikan mobil 

adalah Aiptu M. Trikogani, Briptu Sudalmi dan Briptu Supriyanto 

mendampingi Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon di tempat duduk 

belakang, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon dan Brigadir Didik Setiawan mengendarai 

sepeda motornya sendiri. 

 Sesampainya di Polsektabes Banjarsari, Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon dibawa masuk ke ruang Opsnal oleh Briptu Sudalmi untuk 

diinterogasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, tidak lama kemudian Brigadir Didik 

Setiawan dan Terdakwa masuk ke ruang Opsnal, selanjutnya Brigadir Didik 

Setiawan didampingi terdakwa melakukan interogasi terhadap Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon, sedangkan Briptu Sudalmi duduk disamping sebelah 

kiri Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, sambil memperhatikan proses 

interogasi tersebut, pada saat diinterogasi oleh Brigadir Didik Setiawan, Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon berbelit-belit, lalu Brigadir Didik Setiawan 

memukul jari tangan Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon dengan 

menggunakan penggaris stainless sebanyak 1(satu) kali, baru Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon akan memberikan keterangan perbuatan pidana yang 
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telah ia lakukan, karena melihat Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

berbelit-belit dalam memberikan keterangan, akhirnya Briptu Sudalmi ikut 

memukul Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon dengan menggunakan 

tangan kosong mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) 

kali sehingga Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon menambah pengakuan 

atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Setelah Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon akan memberikan keterangan, tidak lama kemudian Aiptu 

M.trikogani masuk ke ruangan Opsnal untuk membantu menginterogasi, lalu 

Briptu Sudalmi dan terdakwa berjalan keluar ruangan. 

 Selama Aiptu M.Trikogani berada dalam ruangan membantu Brigadir 

Didik Setiawan mengintrogasi Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, Briptu 

Sudalmi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Aiptu M.Trikogani, karena 

kesal terhadap Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon yang berbelit-belit 

dalam memberikan keterangan maka Aiptu M.Trikogani mengambil sebatang 

rotan sepanjang 1(satu) meter berwarna hitam yang ada di ruangan tersebut 

kemudian memukul Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon dengan 

menggunakan rotan tersebut mengenai tubuh Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon bagian tangan kiri dan paha kiri masing-masing sebanyak 1(satu) kali 

sehingga dengan pemukulan tersebut, Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

menambah satu pengakuan lagi tindak pidana yang dilakukannya dan ditulis 

dalam berita acara oleh Brigadir Didik Setiawan, selanjutnya Aiptu 

M.Trikogani melemparkan rotan tersebut di lantai dan keluar ruangan, selang 

beberapa saat masuklah terdakwa untuk membantu interogasi dan karena Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon berbelit-belit, Terdakwa merasa jengkel lalu 

mengambil sebatang rotan sepanjang 1(satu) meter berwarna hitam yang 

digunakan oleh Aiptu M.Trikogani tadi di ruangan tersebut kemudian 

memukul Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon mengenai tangan kanan dan 

kiri, paha kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1(satu) kali sehingga Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon menambah satu pengakuan lagi tindak 

pidana yang ia lakukan dan ditulis dalam berita acara oleh Brigadir Didik 

Setiawan, karena merasa haus, terdakwa keluar ruangan untuk mencari 
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minuman setelah meletakan rotan tersebut di lantai, tidak lama kemudian 

masuklah Briptu Supriyanto ke ruangan Opsnal lalu membantu 

menginterogasi Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon agar mengakui terus 

terang semua tindak pidana yang telah ia lakukan namun masih berbelit-belit 

dalam memberikan keterangan sehingga Briptu Supriyanto merasa jengkel 

lalu menyuruh Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon untuk berdiri kemudian 

Briptu Supriyanto menampar Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 1(satu) 

kali dari arah kanan dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai 

pipi kanan Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, setelah itu Briptu 

Supriyanto mengambil rotan yang berada di lantai dan memukul Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 

rotan tersebut mengenai tangan kanan Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, 

seketika itu Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon berusaha menangkis 

sehingga posisi Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon berdiri dan 

berjongkok, selanjutnya Briptu Supriyanto memukul Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon dengan menggunakan rotan tersebut mengenai paha kanan dan 

kiri sebanyak masing-masing 1(satu) kali kemudian pukulan berikutnya 

mengenai mata kaki kanan dan kiri Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

sebanyak masing-masing 1(satu) kali sehingga Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon menambah pengakuan lagi tindak pidana yang ia lakukan dan ditulis 

dalam berita acara oleh Brigadir Didik Setiawan, tidak lama kemudian 

masuklah Bripda Kristian Fery dengan maksud membantu menginterogasi 

Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, sedangkan Briptu Supriyanto 

meletakan rotan ke lantai dan keluar ruangan karena sudah merasa cukup 

membantu menginterogasi, pada saat itu Bripda Kristian Fery ikut 

menenyakan beberapa pertanyaan kepada Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon, karena merasa kesal, Briptu Kristian Fery menyuruh Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon untuk berdiri dan tiba-tiba mendorong lengan sebelah 

kiri Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon dengan kedua tangannya sehingga 

Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon terjatuh kearah depan dan sempat 

dadanya membentur bibir meja tempat Brigadir Didik Setiawan menulis berita 
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acara pemeriksaan lalu terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, kemudian 

Bripda Kristian Fery menyuruh Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon berdiri 

lalu menampar mata sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) 

kali, setelah itu mengambil rotan yang berwarna hitam di lantai dan 

memukulkan ke arah lengan tangan, punggung, pinggang, paha dan 

pergelangan tangan Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon menambah 

pengakuan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan ditulis lagi 

pengakuan tersebut dalam berita acara oleh Brigadir Didik Setiawan, 

kemudian Bripda Kristian Fery meletakan kembali rotan tersebut di lantai dan 

meninggalkan ruangan Opsnal.  

 Setelah Brigadir Didik Setiawan meminta Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon untuk menandatangani berita acara pemeriksaan sekitar pukul 

16.30 WIB, lalu Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon diborgol dan dibawa 

oleh Briptu Sudalmi bersama-sama dengan Aiptu M.Trikogani, Briptu 

Supriyanto, Terdakwa, Brigadir Didik Setiawan, dan Bripda Kristian Fery 

untuk mengecek tempat-tempat yang diduga untuk melakukan tindak pidana 

dengan menggunakan mobil suzuki Carry Futura warna ungu nomor polisi AD 

8937 NU milik Polsektabes Banjarsari, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB 

pengecekan lokasi dihentikan dan kembali ke Polsektabes Banjarsari, 

setibanya di Polsektabes Banjarsari, Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

diturunkan dari mobil oleh Bripda Kristian Ferry dengan keadaan tangan 

masih diborgol lalu dibawa menuju ruang tahanan, pada saat menaiki tangga 

lantai untuk menuju ruang tahanan, Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

terpeleset jatuh dengan posisi tertelungkup sehingga bagian mukanya 

membentur tangga lantai, kemudian dibantu berdiri lagi dan dipapah menuju 

ke ruang tahanan serta borgol dilepaskan oleh Bripda Kristian Ferry, lalu pada 

saat sampai di pintu akan masuk ruang tahanan, Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon dibantu berjalan masuk oleh Bisri Muhtarom dan Pandu 

Simbiono ke ruang tahanan, kemudian memandikan Roni Ronaldo Rachditya 

Alias Gendon karena melihat badannya kotor, setelah itu Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon didudukkan bersandar pada dinding ruang tahanan, 
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lalu oleh Bisri Muhtarom diberi minum air mineral sebanyak 3(tiga) tegukan, 

beberapa saat kemudian karena kondisi tubuhnya nampak lemah, Bisri 

Muhtarom menidurkan Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon di dak tempat 

tidur tahanan lalu mengecek denyut nadi Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon di pergelangan tangan dan di leher, pada saat itu masih ada denyut 

nadi Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon, namun karena takut terjadi 

sesuatu di ruang tahanan maka Bisri Muhtarom dan Pandu Simbiono sepakat 

memanggil petugas lalu datanglah Brigadir Didik Setiawan, Bripda Kristian 

Ferry, Aiptu M. Trikogani, dan Briptu Sudalmi ke ruang tahanan, lalu Brigadir 

Didik Setiawan mengangkat tubuh Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon 

dibawa ke dalam mobil lalu menuju ke rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta bersama dengan Aiptu M. Trikogani, Bripda Kristian Ferry, 

Terdakwa dan Briptu Sudalmi. 

 Setelah sampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

sekitar pukul 16.00 WIB, Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon dibopong 

oleh Bripda Kristian Ferry dimasukkan ke ruang UGD dan diletakkan di 

tempat tidur kemudian langsung diperiksa denyut nadi, denyut jantung, dan 

napasnya oleh dr. Harry Haryana dan perawat yang bertugas saat itu yaitu 

Retno Wulandari, AMK, namun saat diperiksa pertama kali, denyut nadi, 

denyut jantung, dan napasnya sudah tidak ada, lalu sesuai prosedur tim medis 

melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) untuk menimbulakn reaksi dari 

jantung dan paru Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon selama lebih kurang 

15 menit, namun tidak ada respon dan akhirnya tim medis memvonis Roni 

Ronaldo Rachditya Alias Gendon sudah meninggal dunia. 

 

 

 

 

 

 

3. Dakwaan  
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Pada pokoknya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan 

sebagai berikut. 

KESATU 

PRIMAIR 

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro baik bertindak sendiri-sendiri 

akanpun bersama-sama dengan Briptu Sudalmi, Briptu Supriyanto, Aiptu M. 

Trikogani, Brigadir Didik Setiawan, dan Bripda Kristian Ferry (kelimanya 

disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 

November 2006 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya antara waktu 

itu di bulan November 2006, bertempat di ruang Opsnal Unit Reskrim 

Polsektabes Banjarsari Kodya Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, 

telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 
SUBSIDIAIR  

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro baik bertindak sendiri-sendiri 

akanpun bersama-sama dengan Briptu Sudalmi, Briptu Supriyanto, Aiptu M. 

Trikogani, Brigadir Didik Setiawan, dan Bripda Kristian Ferry (kelimanya 

disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat 

sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan 

penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon luka berat. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 
LEBIH SUBSIDIAIR 

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro baik bertindak sendiri-sendiri 

akanpun bersama-sama dengan Briptu Sudalmi, Briptu Supriyanto, Aiptu M. 

Trikogani, Brigadir Didik Setiawan, dan Bripda Kristian Ferry (kelimanya 
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disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat 

sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan 

penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

ATAU 

KEDUA 

PRIMAIR 

 Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro pada waktu dan tempat 

sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah 

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo 

Rachditya Alias Gendon. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (3) KUHP 

 
SUBSIDIAIR 

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro pada waktu dan tempat sebagaimana 

disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan 

penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (2) KUHP 

 
LEBIH SUBSIDIAIR 

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro pada waktu dan tempat sebagaimana 

disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan 

penganiayaan yang mengakibatkan matinya Roni Ronaldo Rachditya Alias 

Gendon. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

351 ayat (1) KUHP 

ATAU 
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KETIGA 

Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro pada waktu dan tempat sebagaimana 

disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, secara melawan hukum 

memaksa orang lain yaitu Roni Ronaldo Rachditya Alias Gendon supaya 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai 

kekerasan, sesuatu perbuatan lain akanpun perlakuan yang tidak 

menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan 

lain akanpun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu 

sendiri ataupun orang lain. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

335 ayat (1) ke-1 KUHP 

ATAU 

KEEMPAT 

 Bahwa ia terdakwa Aan Yuantoro pada waktu dan tempat 

sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair diatas, sebagai 

seorang pejabat yaitu anggota Reskrim Polsektabes Banjarsari yang dalam 

suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras 

pengakuan, ataupun untuk mendapatkan keterangan yang dilakukan. 

Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 

422 KUHP  

 
4. Keterangan Ahli 

 Dalam mendengar pendapat atau keterangan ahli, pada kasus ini ada 2 

(dua) orang dokter yang dimintai pendapat atau keterangannya, yaitu : 

a) dr. H. Harri Haryana 

1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2006 sekitar jam 18.00 

WIB saat ahli sedang bertugas sebagai dokter jaga di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, datang seorang laki-laki yang diantar oleh 

beberapa orang ke Instalasi Gawat Darurat RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta; 
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2) Bahwa  ahli bertugas sendiri sebagai dokter jaga dibantu 4 (empat) 

orang paramedis yang masih ahli ingat, Rasmidi dan Retno, sedangkan 

yang lainnya lagi ahli lupa namanya; 

3) Bahwa pada saat pasien masuk diletakkan di bed kemudian ahli 

melakukan pemeriksaan mengenai keadaan pasien dan hasil 

pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dan 

tidak ada denyut nadinya serta hanya mengenakan celana dalam saja; 

4) Bahwa selain pasien dalam keadaan tersebut diatas, ahli juga 

melakukan pemeriksaan bagian luar tubuh pasien dengan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a) Di bagian atas telinga kiri dan kanan ditemukan luka memar. 

b) Di bagian kepala ditemukan luka memar. 

c) Dada kanan dan kiri ditemukan luka memar. 

d) Lengan kanan bagian bawah luka memar. 

e) Lengan kanan bagian atas luka memar. 

f) Lengan kiri bagian bawah luka memar. 

g) Lengan kiri bagian atas luka memar. 

h) Lutut kanan luka memar dan lutut kiri luka robek. 

i) Tungkai bawah kanan luka memar. 

j) Tungkai bawah kiri luka memar. 

k) Sekitar kelopak mata kanan dan kiri luka memar. 

l) Punggung tengah ditemukan luka memar. 

5) Bahwa ahli berpendapat luka-luka yang ada di tubuh pasien 

disebabkan oleh trauma/terkena benda tumpul; 

6) Bahwa melihat kondisi pasien yang tidak sadarkan diri, tidak bernafas 

dan tidak ada denyut nadinya, ahli mencoba melakukan resusuitasi 

jantung dan paru, yaitu tindakan untuk memancing agar supaya timbul 

denyut nadi dan bernafas lagi, tetapi ternyata tidak ada respon pada 

denyut nadi pasien tersebut dan tetap tidak ada nafas; 

7) Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan tindakan medis 

tersebut, ahli menyimpulkan bahwa pasien sudah meninggal dunia; 
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8) Bahwa selanjutnya ahli hanya mencatat hasil pemeriksaan/luka-

lukanya kemudian menandatangani surat keterangan pasien bahwa ia 

sudah meninggal dunia dan pada saat itu pula ahli baru tahu nama 

pasien tersebut adalah Roni Ronaldo, setelah itu ahli tidak menangani 

lagi karena ada pasien lain yang harus ditangani; 

9) Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian Roni 

Ronaldo karena ahli tidak melakukan autopsi; 

10) Bahwa ahli juga tidak dapat menentukan kapan Roni Ronaldo 

meninggal, karena hal itu ditentukan dengan melakukan autopsi; 

11) Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan 

pada saat diperiksa oleh penyidik; 

 
b) dr. Boedijanto, Sp.f, 

1) Bahwa ahli adalah dokter yang bertugas di Laboratorium Forensik 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dan yang 

melakukan autopsi terhadap terhadap jenazah Roni Ronaldo; 

2) Bahwa jenazah Roni Ronaldo diterima di Laboratorium Forensik UNS 

pada tanggal 21 November 2006 pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB; 

3) Bahwa pada waktu itu ahli mendapat telepon dari Laboratorium 

Forensik UNS kalau ada kasus meninggalnya seseorang yang dibawa 

ke Laboratorium Forensik untuk di autopsi. Selanjutnya ahli menyuruh 

para mahasiswa kedokteran untuk memeriksanya terlebih dahulu, 

setelah itu ahli datang untuk menanganinya; 

4) Bahwa ahli melakukan autopsi jenazah Roni dibantu oleh sekitar 10 

(sepuluh) orang mahasiswa kedokteran; 

5) Bahwa setelah Roni dibawa ke Laboratorium, lalu pakaian Roni 

dibuka dan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan tubuh bagian luar, 

setelah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ke 

kaki, ahli melakukan pemeriksaan dalam dengan membedah jenazah 

mulai dari kepala, dagu, perut melingkar ke kiri terus selangkangan, 

selanjutnya dikeluarkan bagian dada dan perut; 
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6) Bahwa benar hasil autopsi terhadap jenazah Roni dituangkan dalam 

Visum Et repertum No. 64/MF/XI/2006, tanggal 21 November 2006 

yang ditandatangani oleh ahli; 

7) Bahwa dari pemeriksaan dalam, ahli menemukan sisa makanan, yaitu 

hasil muntahan dari perut sudah berupa gumpalan masuk ke dalam 

saluran pernafasan korban; 

8) Bahwa ahli berpendapat masuknya sisa makanan yang menutup 

saluran pernafasan menyebabkan korban tidak bisa bernafas dengan 

sempurna yang menimbulkan/mengakibatkan kematian; 

9) Bahwa kesimpulan dari hasil autopsi terhadap jenazah Roni Ronaldo 

adalah korban meninggal mati lemas karena tersumbatnya jalan nafas 

yang disebabkan masuknya sisa makanan ke dalam saluran nafas 

(trachea dan bronchus); 

10) Bahwa sisa makanan masuk ke dalam saluran nafas dapat terjadi 

karena muntahan yang tersedak akibat beberapa faktor seperti 

pukulan/benturan di kepala, pukulan pada perut atau akibat stress; 

11) Bahwa kematian korban selain disebabkan sisa makanan yang masuk 

ke dalam saluran nafas juga bisa disebabkan dari luka di tubuh korban 

karena trauma /pukulan di bagian kepala sebagaimana tercatat dalam 

Visum Et repertum No. 64/MF/XI/2006 pada Pemeriksaan Luar No. 

7.2 dan Pemeriksaan Dalam No. 5; 

12) Bahwa dari hasil autopsi, ahli juga berpendapat sebelum korban 

meninggal dunia, korban tidak mempunyai penyakit karena tidak ada 

kelainan apa-apa dan semua organ normal saja; 

13) Bahwa korban diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 12 s/d 24 

jam sebelum diautopsi, tetapi dari hasil pemeriksaan kaku mayat 

disimpulkan korban meninggal lebih dari 12 jam; 

14) Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan 

pada saat diperiksa oleh penyidik. 
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5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya 

memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. 

a. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa 

: “Autopsi Medico Legal”, atas nama korban Roni Ronaldo Rachditya 

alias Gendon yang dibuat pada tanggal 20 November 2006 oleh dr. 

Boedijanto, Sp.F, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa korban 

meninggal karena tersumbatnya jalan nafas yang disebabkan 

masuknya sisa makanan ke dalam saluran nafas (trachea dan 

bronchus), korban meninggal lebih kurang 12 jam sampai 24 jam yang 

lalu dari waktu pemeriksaan tanggal 20 November 2006 pukul 06.30 

WIB sampai dengan tanggal 20 November 2006 pukul 18.30 WIB. 

b. Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 

sebuah tongkat terbuat dari rotan (bulat) ukuran panjang lebih kurang 1 

(satu) meter berwarna hitam, barang bukti mana telah dibenarkan oleh 

saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik dari Polsek Banjarsari yang 

digunakan terdakwa guna memukul korban. 

c. Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan 

tuntutannya tertanggal 23 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa Aan Yuantoro, bersalah melakukan tindak 

pidana “Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 

Kesatu Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 

KUHP. 

2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 351 

ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih Subsidair 

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau 

Kedua Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat 

(2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau Ketiga 

pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Keempat Pasal 422 KUHP. 
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3) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 

bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan. 

4) Menyatakan barang bukti berupa: sebuah tongkat rotan warna 

hitam panjang kurang lebih 1 meter digunakan dalam perkara lain. 

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, yaitu sebesar  

Rp. 1000,- (seribu rupiah). 

d. Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa 

melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara 

tertulis. 

e. Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan dari Penasihat 

Hukum terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan 

bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (3) 

Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, seperti yang tersebut dalam dakwaan 

Kesatu Primair. 

f. Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa 

tersebut, Penuntut Umum melalui Replik /jawaban yang disampaikan 

tanggal 3 Mei 2007 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya 

semula dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara 

lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya. 

g. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 

terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana 

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. 

h. Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan 

Kesatu Primair tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1) Barang siapa ; 

2) Melakukan penganiayaan; 

3) Menyebabkan matinya orang; 

4) Turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan; 
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i. Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ yang dimaksud oleh Undang-

undang ialah subyek hukum baik orang akanpun badan hukum tanpa 

kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud 

dengan siapa adalah orang yang bernama Aan Yuantoro yang 

dihadapkan sebagai pelak /subyek tindak pidana yang didakwakan 

yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan 

dibenarkan oleh saksi-saksi lain, sehingga dengan demikian unsur 

barang siapa akan terbukti apabila seluruh unsur-unsur lain dalam 

pasal ini telah dinyatakan terbukti seluruhnya. 

j. Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini dipersidangan telah 

terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi di bawah 

sumpah, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa 

serta barang bukti yang diajukan di persidangan. 

k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis menilai jelas 

terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat 

dari perbuatannya tersebut, yaitu pemukulan dengan tujuan semata-

mata agar korban Roni Ronaldo bersikap kooperatif dan mengakui 

perbuatannya dengan jujur serta tidak berbelit-belit memberi 

keterangan. 

l. Menimbang, bahwa dengan demikian maka pledoi atau pembelaan 

Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur “dengan 

sengaja melakukan penganiayaan” dalam perkara ini tidak terbukti, 

haruslah dinyatakan ditolak. 

m. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

atas, Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah 

terbukti secara sah menurut hukum. 

n. Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini telah diperoleh fakta 

hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, 

keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dengan 

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. 
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o. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap 

jika dihubungkan dengan keterangan ahli dr. Boedijanto, Sp.F yang 

berpendapat bahwa sisa makanan masuk ke dalam saluran nafas dapat 

terjadi karena muntahan yang tersedak akibat beberapa faktor seperti 

pukulan /benturan di kepala, pukulan pada perut atau akibat stress, 

maka dapat disimpulkan jelas ada hubungan kausalitas antara 

perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya dengan kematian korban, 

yakni adanya luka di kepala korban dan di bagian tubuh lainnya serta 

adanya tekanan sedemikian rupa yang dilakukan terdakwa bersama 

rekan-rekannya untuk memperoleh pengakuan korban saat interogasi 

telah menyebabkan korban mengalami stress. 

p. Menimbang, bahwa walaupun jelas terdapat hubungan kausal antara 

perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya dengan akibat perbuatan 

tersebut yang menimbulkan kematian, namun Majelis menilai 

kematian korban bukanlah akibat yang dikehendaki oleh terdakwa dan 

rekan-rekannya, karena tujuan pemukulan agar korban bersikap 

kooperatif dan mengakui perbuatannya dengan jujur serta tidak 

berbelit-belit dalam memberi keterangan. 

q. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum 

terdakwa yang menyatakan bahwa unsur yang mengakibatkan matinya 

orang tidak terbukti, haruslah dinyatakan ditolak. 

r. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis berpendapat unsur “mengakibatkan matinya orang” 

telah terbukti secara sah dan menurut hukum. 

s. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukuum 

berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan ahli, 

alat bukti surat dan keterangan terdakwa  serta barang bukti yang 

saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. 

t. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan 

dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang 
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penyertaan/delneming tersebut, Majelis menilai dan berpendapat 

“Unsur turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan” telah pula 

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pledoi 

atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan 

unsur “bersama-sama” atau bertindak untuk diri sendiri tidak terbukti, 

haruslah dinyatakan di tolak. 

u. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak 

pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair maka 

terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan 

mati yang dilakukan secara bersama-sama”, dan oleh karena 

kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan terdakwa harus 

dipidana. 

v. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah dapat 

dibuktikan, maka seluruh dakwaan berikutnya Majelis menilai tidak 

perlu untuk dibuktikan lagi. 

w. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa di 

persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 

pemaaf dan alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga 

terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. 

x. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa 

yang mohon agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, Majelis 

tidak sependapat, oleh karenanya pledoi/pembelaan Penasihat Hukum 

terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak. 

y. Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan pidana. 
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Hal-hal yang memberatkan ; 

1) Terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya melindungi dan 

menjadi pengayom masyarakat. 

2) Perbuatan terdakwa telah mencoreng kredibilitas institusi 

kepolisian. 

3) Anak dan istri korban kehilangan tulang punggung keluarga untuk 

mencari nafkah. 

Hal-hal yang meringankan ; 

1) Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan. 

2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan 

seorang istri dan dua orang anak. 

3) Ada itikad baik dari terdakwa untuk membantu keluarga korban 

walau keluarga korban menolaknya. 

z. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 

dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, 

karenanya Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa 

penangkapan dan masa penahanan tersebut. 

 

6. Putusan Majelis Hakim 

 Dengan beberapa pertimbangan hukum lainnya, akhirnya Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan pada hari Senin 14 Mei 

2007, Nomor : 79/Pid.B/2007/PN.Ska, amarnya sebagai berikut: 

Mengadili : 

a) Menyatakan terdakwa Aan Yuantoro tersebut di atas terbukti secara sah 

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan 

mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama”; 

b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 

c) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

e) Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat rotan warna 

hitam tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara 

lain; 

f) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu 

rupiah). 

 

B. Pembahasan 

 

1. Peranan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara 

Pidana 

 Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan diperlukan, apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum 

ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi sekalipun penyidik 

atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidik telah meminta keterangan 

ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa akanpun penasihat hukum 

menghendaki dan mengganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang 

pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan 

keterangan di sidang pengadilan. Karena itu, mungkin hakim akan menemui 

persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya 

sebab hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. 

 Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut adalah 

keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, diberikan 

secara jujur dan tidak memihak serta obyektif. Kesaksian ini sangat 

diperlukan oleh hakim untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu 

perkara pidana yang sedang diperiksa di sidang pengadilan. 

 Tentang siapakah yang dapat dijadikan sebagai ahli telah diatur dalam 

KUHAP yaitu: 

a. Keterangan ahli khusus dokter ahli Kedokteran Kehakiman, 

yaitu khusus diperuntukan bagi pemeriksaan korban 

penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan. 
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b. Keterangan ahli lainnya, yaitu keterangan ahli sebagaimana 

rumusan Pasal 1 butir 28, yaitu mereka yang secara khusus 

diperlukan untuk menerangkan sesuatu hal atau keadaan dan 

memenuhi syarat. 

 Tugas dari seorang dokter ataupun seorang dokter ahli di dalam 

membantu aparat penegak hukum sebagai salah satu tugas yang wajib 

dilakukannya di dalam menangani suatu kasus tindak pidana yaitu misalnya 

dalam tugas-tugas memeriksa luka, memeriksa mayat, atau bagian tubuh 

mayat, memeriksa mayat dalam penggalian mayat, memeriksa benda/ barang 

bukti lain dari si pelaku ataupun korban. 

 Dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti dan penulis telah 

dijabarkan di atas, yaitu perkara Nomor 79/Pid.B/2007/PN.Ska, yang dalam 

kasus tersebut menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu dr. H. Harry Haryana 

dan dr. Boedijanto, Sp.F, yang dipersidangan telah memberikan keterangan 

sesuai dengan keahliannya dan di bawah sumpah. Dalam kasus ini ahli 

dihadirkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 

adanya perkara pidana yang dihadapinya dan hakim memerlukan keterangan 

ahli tersebut untuk mengetahui keadaan korban setelah kejadian tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. 

 Ahli pertama adalah dr. H. Harry Haryana yang bertugas sebagai 

dokter jaga di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan keterangan 

ahli bahwa pada saat korban masuk dan diletakkan di tempat tidur yang 

kemudian ahli melakukan pemeriksaan keadaan korban dan hasil 

pemeriksaan menyatakan korban dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas 

dan tidak ada denyut nadinya yang kemudian ahli menyatakan bahwa korban 

telah meninggal dunia. Ahli hanya dapat memberikan keterangan yang 

diketahuinya dan tidak bisa memberikan keterangan yang lebih rinci karena 

ahli tidak melakukan autopsi, sehingga hanya memberikan keterangan 

berdasarkan pemeriksaan luar saja. 

 Sedangkan keterangan ahli yang kedua, yaitu dr. Boedijanto, Sp.F, 

yang bertugas di Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran Universitas 
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Sebelas Maret Surakarta yang melakukan autopsi terhadap korban. Setelah 

melakukan autopsi yang dibantu oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa 

kedokteran yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Visum Et Repertum 

No. 64/MF/XI/2006 disimpulkan bahwa korban meninggal mati lemas 

karena tersumbatnya jalan nafas yang disebabkan masuknya sisa makanan ke 

dalam saluran nafas. Masuknya sisa makanan ke dalam saluran nafas dapat 

terjadi karena muntahan yang tersedak akibat beberapa faktor seperti 

pukulan/benturan di kepala, pukulan pada bagian perut atau akibat stress. 

 Berdasarkan dari keterangan ahli tersebut maka majelis hakim dapat 

mengetahui penyebab pasti dan hal yang menyebabkan korban meninggal 

dunia dari segi medis dan setelah melihat pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan dalam memutus perkara tersebut seperti telah diuraikan pada hasil 

penelitian di atas, bahwa hakim ternyata menggunakan keterangan dari ahli 

sebagai bahan pertimbangan. 

 Selanjutnya dapat dilihat, bahwa berdasarkan keterangan ahli, alat-alat 

bukti lain, dan fakta-fakta hukum yang ada, hakim menimbang bahwa karena 

dakwaan kesatu primair telah dapat dibuktikan, maka seluruh dakwaan 

berikutnya Majelis menilai tidak perlu dibuktikan lagi. Tentu saja dalam 

membuat pertimbangan hukum juga didasarkan atas keyakinan hakim. 

 Berdasarkan dari kasus tersebut dapat dilihat betapa keterangan ahli 

benar-benar mempunyai peranan penting dalam menyumbang kejelasan atas 

penyelesaian suatu perkara pidana, membantu mengungkap atau membuat 

terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Dengan adanya 

keterangan ahli tersebut kiranya hakim memperoleh pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk membantu pemeriksaan atau penyelesaian perkara yang 

dihadapinya. 

 Peranan keterangan ahli memang penting sebagai salah satu alat bukti 

yang sah yang tidak dapat diabaikan bagi hakim dalam membuat 

pertimbangan hukum. Akan tetapi, keterangan ahli di sini tidak mutlak, perlu 

diingat prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, 

keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat 
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bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan 

terdakwa. 

 Hanya yang perlu diperhatikan bahwa dalam suatu perkara pidana 

yang menjadi pelaku (sasarannya) adalah manusia, maka tidak selamanya 

akan selalu tepat dan benar adanya. Untuk itu dalam pengambilan putusan 

oleh hakim nantinya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim, 

mengingat nilai pembuktian keterangan ahli adalah bebas yang artinya hakim 

bebas menilainya dan tidak terikat kapadanya. Tidak ada keharusan bagi 

hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. 

Akan tetapi, hakim dalam menggunakan wewenang kebebasannya dalam 

penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab. Berdasar atas 

landasan tanggung jawab moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi 

tegaknya hukum serta kepastian hukum, dengan begitu hakim akan terhindar 

dari kesewenangan. 

 

2. Hambatan Penggunaan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam 

Pembuktian Perkara Pidana 

Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim 

dari suatu peristiwa yang menjadi perkara selain dari saksi juga diperoleh dari 

ahli yang dalam praktik peradilan sering disebut juga sebagai ahli atau 

keterangan ahli. Dalam kaitannya dengan peranan para ahli atau dokter ahli 

Kedokteran Kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat 

guna membantu mengungkapkan, menjelaskan atau menjernihkan (membuat 

lebih terang) suatu kasus perkara pidana.  Para penegak hukum yaitu Polisi 

(POLRI), Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum dituntut untuk lebih 

menningkatkan pengetahuannya selain di bidang Hukum Acara Pidana dan 

Hukum Pidana juga Ilmu Pengetahuan lainnya, antara lain Kriminologi, 

Psikologi Forensik, Psikiatri/Neorologi Forensik, Kedokteran Forensik, 

Antropologi Forensik dan lain-lain. Selain dokter atau dokter ahli, ahli-ahli 

lainnya yang bukan dokter seperti: ahli balistik, ahli obat-obatan, ahli 

laboratorium, ahli sidik jari, ahli photografi, ahli intan, ahli pertanian 
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(tertentu), ahli ilmu tanaman keras (karet, kopi, dan lainnya), ahli racun, ahli 

narkotika, ahli keuangan (perbankan), ahli telematika dan orang ahli lainnya 

yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal dapat juga dimintai 

keterangan sesuai kapasitas mengenai bidang ilmu yang ditekuninya demi 

memperjelas suatu kasus. 

Seorang ahli yang dimintai keterangannya dalam tahap pemeriksaan 

di sidang pengadilan wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ahli 

yang dimintai keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah atau 

mengucapkan janji, bahwa ia akan memberikan keterangannya menurut 

pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam suatu hal ahli tersebut 

dapat menolak untuk memberikan keterangan apabila ada kewajiban baginya 

untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatan. 

Ditinjau dari Hukum Pidana sekarang, maka peranan keterangan ahli 

diperlukan dalam setiap tahap penyidikan akanpun pemeriksaan di sidang 

pengadilan, hal mana tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna 

memecahkan suatu perkara pidana. Adapun contoh perkara pidana yang 

memerlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara 

pidana antara lain seperti : 

1. Tindak pidana pembunuhan 

2. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP terdiri dari: 

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas: 

1) Penganiayaan 

2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

3) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati 

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP 

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Mengakibatkan luka berat 

2) Mengakibatkan orangnya mati 

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan 

rincian sebagai berikut: 
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1) Mengakibatkan luka berat 

2) Mengakibatkan orangnya mati 

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 

KUHP dengan rincian sebagai berikut: 

1) Mengakibatkan berat dan berencana 

2) Mengakibatkan berat dan berencana yang mengakibatkan 

orangnya mati 

3. Tindak pidana kesusilaan 

4. Tindak pidana kealpaan 

Dalam menghadirkan ahli di sidang pengadilan dapat dimintakan oleh para 

pihak seperti penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dan dapat juga atas 

inisiatif hakim ketua sidang karena jabatannya. Akan tetapi, dalam menghadirkan 

ahli tersebut tidak selalu lancar karena bisa terjadi ada hambatan-hambatan yang 

dialami oleh hakim dalam pembuktian menggunakan keterangan ahli tersebut. 

 Hambatan yang kadang dialami dalam penggunaan keterangan ahli 

biasanya ahli tidak atau kurang obyektif dalam memberikan keterangannya atau 

ahli tersebut tidak bisa datang langsung ke sidang pengadilan yang biasanya ahli 

membuat berbagai alasan. Mengenai hal yang terakhir, ahli harus mengetahuinya 

bahwa ada sanksinya sehingga ahli tidak boleh mengabaikannya. 

Secara teori sanksi akan dikenakan kepada seorang ahli apabila ia tidak 

memenuhi panggilan dari pengadilan. Pada dasarnya menjadi saksi adalah 

kewajiban hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, apabila seorang ahli yang 

diminta untuk menghadap di persidangan sehubungan dengan kepentingan 

perkara, ia wajib untuk datang untuk didengar keterangannya sebagai ahli. 

Apabila ia telah dipanggil secara sah dan secara wajar akan tetapi tidak hadir 

tanpa suatu alasan yang sah, maka pengadilan dengan suatu penetapan dapat 

menghadapkannya agar hadir. Seandainya ahli tersebut enggan atau menolak dan 

sengaja tidak hadir memenuhi kewajibannya menurut undang-undang sebagai 

seorang ahli dalam perkara pidana atau dalam perkara lain, maka ia dapat dituntut 

dan dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 224 KUHP. Adapun ketentuan dari 

Pasal 224 KUHP itu adalah sebagai berikut: 
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“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut 
undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut 
undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam : 
   Ke-1  dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan; 
   Ke-2   dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam 

bulan.” 
 
Bilamana ia dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang 

dilakukan menurut undang-undang sebagai suatu kewajiban baginya, maka ahli 

itu dapat diancam oleh Pasal 216 KUHP. Sedangkan jika hanya lupa atau segan 

untuk datang saja, maka ia dikenakan sanksi pidana pada Pasal 522 KUHAP, 

yaitu dengan ancaman denda paling banyak Rp. 60,- (enam puluh rupiah). 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan hukum 

dengan judul “PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI 

DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI 

KASUS NOMOR 79/PID.B/2007/PN.SKA) maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peranan keterangan ahli memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat 

“bebas” atau “vrij bewijskracht”. Artinya dalam keterangan ahli tidak 

melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. 

Terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat 

kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima 

kebenaran keterangan ahli.  

2. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penggunaan keterangan ahli 

dalam pembuktian di kasus yang penulis teliti yaitu ahli kadang tidak bisa 

datang langsung di persidangan karena suatu hal tertentu. 

 

 

B. Saran 

 

Berkaitan dengan simpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sebuah penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada 

setiap ahli yang diminta untuk datang di persidangan sehingga 

ketidakhadiran ahli dalam persidangan dapat diatasi. 
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2. Memperlakukan ahli dengan khusus misalnya dengan menjemput ahli di 

tempatnya untuk datang ke pengadilan dan kemudian setelah selesai 

mengantarkannya kembali ke tempat atau alamat ahli tersebut, dengan 

begitu ahli merasa diperlakukan dengan baik dan kemungkinan 

ketidakhadirannya dapat diatasi. 
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