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ABSTRAK 
 

OKA MAHENDRA, 2008. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA 
SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN 
MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 
ORANG LAIN DI JALAN RAYA.”( STUDI KASUS DI PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA). Fakultas Hukum UNS. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan 
memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 
dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya 
orang lain di jalan raya 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta. Data penelitian 
ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama 
dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data 
primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara 
dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-
undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 

Bahwa  peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan 
yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya adalah bahwa keterangan 
terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan 
harus didukung alat bukti lain dengan aturan minimal 2 alat bukti, bahwa alat 
bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan 
menentukan.tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Keterangn 
terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahanya walaupun dia telah 
mengakui perbuatanya, keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian 
yang bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat 
bukti dengan jalan mengemukan alasan-alasannya. Juga terdakwa tidak di 
sumpah, keterangan terdakwa dapat dijadikan keyakinan oleh hakim dalam 
memutus atau memeriksa perkara tersebut. Karena sekalipun kesalahan terdakwa 
telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian haruslah dibarengi 
adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwalah yang bersalah dalam 
melakukan tindak pidana tersebut. 

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan 
matinya orang lain di jalan raya adalah keterangan yang diberikan oleh para saksi, 
antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian, keterangan 
saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak 
bersesuaian, kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari 
keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum 
untuk memutus perkara yang besangkutan, menentukan siapa yang benar-benar 
bersalah atau lalai dalam tindak pidana. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha 

Kuasa, Maha Pengasih dan Penyanyang. atas segala limpahan rizki dan karunia-

Nya kepada penulis serta tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul  ” PERANAN 

KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM 

DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG 

MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI JALAN RAYA.”( STUDI 

KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 

 Penulisan hukum ini membahas bagaimana peranan keterangan terdakwa 

sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan 

memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 

serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya 

orang lain di jalan raya. Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian 

bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri 

sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun 

terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti 

lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua 

alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah 

terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana tersebut 

 Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan 

hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada : 
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1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang 

telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hukum ini. 

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan 

selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

bantuan, saran serta arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini. 

3. Bapak M Adnan, S H, M Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan. 

4. Bapak Saparudin Hasibuan S.H, M H, selaku Ketua Pengadilan Negeri 

Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.. 

5. Bapak Jonni J.H. Simanjuntak S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri 

Surakarta yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan 

mengenai kasus yang diteliti oleh penulis 

6. Bapak Agus, Bapak Sutarto, Bapak Ari beserta seluruh staf di Pengadilan 

Negeri Surakarta, terima kasih atas bantuannya selama ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas 

Hukum UNS. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah berbagi ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis.  

9. Seluruh staf  Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama 

menjadi mahasiswa. 

10.  Ayah dan Bunda yang tidak pernah melepaskan kasih sayangnya kepada 

penulis Dik Candra yang terus memberikan dorongan kepada penulis. 

11. Semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala bantuan 

Bapak, Ibu, Saudara yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat 

balasan dari ALLAH  SWT 

 
Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam 
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Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi 

siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.  

 

      Surakarta,   Juni  2008 

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



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI  ......................................................  iii 

ABSTRAK  .....................................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  v 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  viii 

BAB I    PENDAHULUAN  ...........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  ............................................................  1 

B. Perumusan Masalah  ..................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian  ......................................................................  5 

D. Manfaat Penelitian  ....................................................................  6 

E. Metode Penelitian  .....................................................................  7 

F. Sistematika Penulisan  ...............................................................  11 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  ..................................................................  13 

A. Kerangka Teori  .........................................................................  13 

1. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dan Sistem Pembuktian ......  13 

a. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian ...  13 

b. Sistem Pembuktian ............................................................ 20 

2. Tinjauan Mengenai Hakim dan Putusan Pengadilan ............  24 

a. Pengertian dan Kedudukan Hakim .................................. 24 

b. Kedudukan Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak ...... 27 

c. Pengertian dan Isi Putusan Pengadilan............................. 29 

3. Tinjauan Mengenai Tindak Kealpaan Yang  

        Menyebabkan Matinya Orang lain  ....................................  34 

a. Pengertian Kealpaan ........................................................ 34 

b. Unsur Kealpaan ............................................................... 36 

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



c. Macam Kealpaan ............................................................  37 

d. Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain .......... 38 

 

B. Kerangka Pemikiran  ..................................................................  39 

 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Oleh  

 Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memeriksa  

 dan Memutus Perkara Kealpaan yang Menyebabkan Matinya  

 Orang lain ...................................................................................  43 

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan  

 Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara  

 kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya... 70 

BAB IV  PENUTUP 

A. Simpulan  ...................................................................................  73 

B. Saran-saran  ................................................................................  74 

 
DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN  

 

 

 

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



BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat. Masyarakat 

senantiasa berkembang sehingga kejahatan itu senantiasa ada seiring dengan 

perubahan tersebut. Tidak ada satu negara pun yang sepi dari kejahatan baik 

negara maju maupun negara berkembang. Kejahatan adalah suatu gejala 

normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heteroginitas dan 

perkembangan sosial dan karena iti tidak mungkin dimusnakan sampai   

tuntas. (Emile Durkheim dalam Ninik Widiyanti dan Panji Anogara,1987:2). 

Kejahatan terjadi disetiap waktu, tempat dan negara, bahkan sekarang ini 

dapat kita rasakan semakin hari angka kejahatan semakin meningkat.dan 

meluas sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Semakin 

tingginya angka kejahatan menuntut dan mengharuskan hukum dapat berjalan 

efektif dalam mencegah dan mengurangi tingginya tingkat kriminalitas Hal 

yang paling utama adalah sikap mental yang bagus dari aparat penegak hukum 

karena meskipun pembaharuan hukum dilakukan akan tetapi tidak dibarengi 

dengan pembinaan para aparatnya, maka hukum yang diperbarui tidak akan 

berarti apa-apa. Akan tetapi selain hal diatas peningkatan kesadaran hukum 

dari masyarakat itu sendiri sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui apa 

hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya dan kewajiban yang 

dibebankan pada masyarakat itu sendiri. 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia serta menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap 

warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sehingga sebagai negara 

hukum segala tindakan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang 

lain didasarkan atas hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan 

menurut hukum. Sebagai  negara hukum, maka seharusnya hukum dapat 
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berperan di segala bidang kehidupan baik bidang kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, 

pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat 

terjadi juga karena pelanggran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar 

harus ditegakkan. Hukum ditujukan kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu 

pelaku pelanggran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyerpurnaan 

manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib agar 

jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan ( Sudikno 

Mertokusumo,2003:12). Disetiap negara hukum pelaku penympangan aturan-

aturan hukum diharuskan mempertanggung jawabkan perbuatanya, suatu 

perbuatan dapat di pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur 

kesalahan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang, kesalahan tersebut 

dapat berupa dua macam yaitu: kesengajaan atau opzet dan kurang hati-hati 

atau culpa. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya 

kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya bahwa disamping 

kesengajaan itu orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahan yang 

berbentuk kealpaan. 

Kealpaan berasal dari kata culpa yaitu kesalahan pada umumnya. 

Dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti suatu macam kesalahan 

sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu karena si 

pelaku kurang hati-hati, sehingga mengakibatkan yang tidak disengaja terjadi 

yang merugikan orang lain sehingga masuk dalam tindak pidana. Kurang hati-

hati sifatnya bertingkat-tingkat, ada orang yang dalam melakukan suatu 

pekerjaan sangat berhati-hati, ada yang kurang lagi dan ada yang lebih kurang 

lagi. 

Dilihat dari psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin si pelaku 

yaitu hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak 

menyadari akibat dari perbuatanya itu. Dalam menilai ada tidaknya hubungan 

batin antara seseorang yang melakukan kealpaan dengan akibat yang terlarang 

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



tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan 

keadaan seseorang itu. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan 

didalam melakukan perbuatanya apabila orang tersebut telah melakukan 

perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin 

dia dapat berikan. Tidak semua kealpaan menjadi syarat suatu delik, hanya 

kealpaan yang hebat atau culpa lata saja. Ada kalanya suatu akibat dari tindak 

pidana karena kealpaan begitu berat merugikan kepentingan seseorang bahkan 

kadang-kadang tidak kalah besarnya dibanding kerugian-kerugian yang 

ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang berunsur opzet.  

Seperti contoh yang sering terjadi di kehidupan kita sehari- hari 

kecelakan yang terjadi di jalan. Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan 

merupakan salah satu bentuk tindak pidana, jikalau korbannya mengalami 

luka-luka terlebih lagi sampai meninggal dunia. Kecelakaan atau juga disebut 

dengan tindak pidana lalu lintas jalan diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) kecelakaan lalu lintas ini diatur pada Pasal 359 dan 

Pasal 360, yang bunyinya : 

Pasal 359  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu 
tahun”. 
Pasal 360, ayat (1)  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-
luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun”. 
Pasal 360, ayat (2)  

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka 
sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama 
enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.  

                  Berdasar hal tersebut di atas maka pembuat kecelakan lalu lintas 

jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, meskipun tidak ada unsur kesengajaan terhadap perbuatannya. 
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Adanya unsur kesalahan dari korban tetap saja pembuat akan masuk dalam 

kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di 

atas yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain 

menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Hal ini mempunyai 

maksud meskipun tidak ada kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah 

masuk dalam kualifikasi Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP.  

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana diperlukan suatu 

pembuktian disidang pengadilan, pembuktian meupakan masalah yang 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang 

pengadilan karena dalam pembuktian ditentukan kesalahan. Dalam 

pembuktian .keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang 

digunakan oleh hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam 

persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, 

sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri 

sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga 

meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal 

satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah 

adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan 

hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

selanjutnya menyusun kedalam sebuah penulisan hukum dengan judul : 

 “PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT 

BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS 

PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 

ORANG LAIN DI JALAN RAYA.”( STUDI KASUS DI PENGADILAN 

NEGERI SURAKARTA) 

 

 

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



B Perumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi akan digunakan dalam 

penulisan hukum maka sangat diperlukan sekali suatu perumusan masalah. 

Suatu masalah sebenarnya merupakan suatu proses yang mengalami halangan 

di dalam mencapai tujuannya. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi, dan 

hal inilah yang antara lain menjadi tujuan penelitian. (Soerjono Soekanto, 

1986: 109) 

Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran 

atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. 

Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan 

dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah 

dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas 

lebih lanjut dalam pembahasan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh 

hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan 

memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain 

di jalan raya? 

2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan 

yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya? 

C Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, 

yaitu tujuan obyktik dan tujuan subyektif, dengan penjelasannya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui bagaimana peranan keterangan terdakwa sebagai 

alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa 

dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang 

lain di jalan raya. 

b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara 

kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 

2. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama 

mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  

b) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan 

dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

D Manfaat Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh 

hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus 

perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya. 
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b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak 

yang berkepentingan pada khususnya dalam memahami tentang 

penerapan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam 

dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan 

matinya orang lain dijalan raya. 

E  Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini adalah termasuk 

dalam jenis penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan peneliti 

langsung memperoleh data primer atau data yang pertama kali didapatkan 

di lapangan atau dalam masyarakat. Pengertian penelitian hukum empiris 

sendiri adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku 

anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini 

mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan 

masyarakat 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian 

ini adalah di Pengadilan Negeri Surakarta, yang beralamat di Jl. Brigjend. 

Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta.  

C. Jenis Data 

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



Jenis data yang akan digunakan  dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Data primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh 

dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

b. Data sekunder  

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa literature, 

meliputi buku, majalah, dokumen, arsip, peraturan perundang-

undangan, serta tulisan-tulisan lain berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan data 

sekunder yakni putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap di Pengadilan Negeri Surakarta. 

D. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yakni Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

yang memeriksa dan memutus perkara. 

b. Sumber data sekunder 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal 

(normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yang mencakup: 

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang 

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini adalah: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 
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b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-

buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil 

penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah tindak pidaana 

kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dijalan raya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang sesuai dengan dan mencakup 

permasalahan yang diteliti, maka penulisan hukum ini menggunakan 

teknik penguumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi lapangan 

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek 

penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 

dimasudkan untuk memperoleh data valid dengan pengamatan 

langsung atau observasi dan wawancara. Dalam penelitian hukum ini 

yang dipakai adalah wawancara. 

Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat 

pengamatan (Burhan Ashshofa, 2004: 59). Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara secara langsung atau lisan dengan hakim yang 

menangani dan memutus kasus  kealpaan yang mengakibatkan matinya 

orang lain di jalan raya. 

b. Studi kepustakaan 
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Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, yang disesuaikan dengan pendekatan normatif dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan atau teknik 

dokumentasi, yaitu menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data 

dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran terhadap katalog. 

Yang dimaksud dengan katalog yaitu merupakan suatu daftar yang 

memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu 

perpustakaan (Burhan Ashofa, 2004: 104). 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai 

dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka 

penulis akan menganalisis data secara kualitatif. Pengertian sistem 

kualitatif adalah menguraikan data-data tersebut dalam bentuk kalimat 

yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan 

interpretasi. Karena data-data yang kita peroleh merupakan data dalam 

bentuk tulisan atau kata-kata dan bukan data dalam bentuk numerik atau 

angka. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan 

hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang berupa 

deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat observasi dan wawancara, 

mencatat dokumen, dan lain-lainnya, yang kemudian sudah disusun secara 

teratur, tetap merupakan susunan kata berupa kalimat yang amat besar 

jumlahnya sebelum siap digunakan dalam analisis akhir. Data yang telah 

diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian 

dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan 

seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan 

proses pengumpulan data di lapangan. 

 
Menurut HB Sutopo analisis data dengan model seperti tersebut 

diatas dinamakan dengan model analisis interaktif. Dalam bentuk ini 
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peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan 

pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, 

peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan 

menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. (HB Sutopo, 

2002: 95) 

 

Sistem model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

F Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memudahkan dalam pemabahasan, menganalisis, serta 

menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri 

dari: latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengani tinjauan pustaka yang 

terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka 

teori berisi tinjauan umum tentang alat bukti dalam persidangan dan 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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sistem pembuktian, tinjauan umum tentang Hakim dan pytusn 

pengadilan, tinjauan umum tentang kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang lain. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran 

mengenai bagaimana putusan hakim dalam tindak pidana kasus  

kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan dan pembahasan mengenai peranan keterangan 

terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya dan hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Kerangka Teori 

a. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dan Sistem pembuktisn. 

a. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 

Alat-alat bukti, yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang 

pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 

(1), antara lain : 

1) Keterangan Saksi  

2) Keterangan Ahli 

3) Surat 

4) Petunjuk 

5) Keterangan Terdakwa 

1) Keterangan Saksi 

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan 

Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 

ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

apa yang diketahuinya itu. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan tentang siapa 

saksi itu sebenarnya? Jawabannya adalah seseorang yang mengetahui 

suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. 

Artinya bahwa kalau peristiwa pidana itu tidak ia (seseorang) lihat, 

dengar, bahkan alami sendiri maka seseorang itu tidak dapat disebut 

sebagai saksi. 
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Keterangan saksi sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 

ayat (1) KUHAP, yaitu apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. 

Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan 

saksi ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai 

kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji 

Diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu “Sebelum 

memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah 

atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia 

akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 

dari pada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4) 

memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji 

setelah saksi memberikan keterangan. 

b) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti 

Sebenarnya tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai 

sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai 

adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP : 

- Saksi lihat sendiri 

- Saksi dengar sendiri 

- Saksi alami sendiri 

- Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

c) Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan 

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti bila 

dinyatakan di sidang pengadilan. Jadi keterangan saksi yang 

isinya mengenai penjelasan tentang apa yang didengarnya 

sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai 

suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti 

bila keterangan tersebut dinyatakan di muka sidang pengadilan, 

keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan 
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alat bukti dan tidak dapat dipakai guna membuktikan kesalahan 

terdakwa. 

d) Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup 

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya”. Hal ini berarti jika alat bukti 

yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang 

saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, 

“kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang 

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaan 

terhadapnya. 

 

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri 

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang 

saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya, yang dapat mewujudkan suatu 

kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu akan 

sangat tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu. 

 Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian  

- Mempunyai kekuatan pembuktian bebas 

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak 

memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau 

dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti ksaksian sebagai 

alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak 

sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. 

- Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim 

Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan 

kebenaran keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim 

untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena 
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hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat 

pada keterangan itu, dan dapat menerima atau tidak. 

Berdasarkan dari keterangan tersebut yang dimaksud dengan 

keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang 

diberikan oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi yang 

diberikan dimuka penyidik bukan merupakan alat bukti. Prinsip 

Unus testis nullus testis dianut dalam Pasal 185 KUHAP, 

apalagi dalam hal terdakwa mungkir keras atas dakwaan. Oleh 

karena itu dibutuhkan dua alat bukti dalam pembuktian untuk 

membentuk keyakinan hakim. 

2) Keterangan Ahli 

Menurut Pasal 1 ayat (28) Keterangan Ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 

dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 

nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli yang sah dapat 

melalui prosedur sebagai berikut : 

- Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. 

- Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang. 

Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping 

orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, juga 

keterangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut 

pengetahuannya, kalau keterangan yang diberikan berbentuk 

pendengaran, penglihatan atau pengalaman sehubungan dengan 

peristiwa pidana yang terjadi, keterangan seperti ini meski dberikan 

oleh ahli sekalipun, tidak memiliki nilai sebagai bukti keterangan 

ahli. 

Kekuatan pembuktian ini mempunyai nilai pembuktian bebas, 

karena didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna 
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dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada ikatan untuk 

menerima keterangan ahli. Selain itu bukti keterangan ahli masih 

membutuhkan alat bukti yang lain sebagai pelengkap. 

3) Alat Bukti Surat 

Pengertian alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang 

berbunyi : ”Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf 

c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, 

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 

kedaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai 

dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 

yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 

tanggungjawabnya 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. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 tersebut, surat yang dapat 

dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang–undang adalah: 

· Surat yang dibuat atas sumpah jabatan. 

· Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. 
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Ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan 

beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dapat 

ditemukan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti 

surat. 

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. 

Sebab bentuk surat-surat yang disebutkan didalamnya dibuat 

secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti surat resmi 

mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. 

b. Ditinjau dari segi materiil 

Dilihat dari sudut materiil, alat bukti surat yang disebutkan 

dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempanyai kekuatan 

mengikat, nilai kekuatan pembukatian alat bukti surat bersifat 

bebas, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. 

4) Alat Bukti Petunjuk 

Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk, yang 

isinya : 

(1) 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. 

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh 

dari: 

(a) keterangan saksi 

(b) surat keterangan 

(c) keterangan terdakwa 
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(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 

setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 

kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

 

5) Keterangan Terdakwa 

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, 

yang bunyinya : 

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 

disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau alami sendiri. 

2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, 

asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri. 

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 

lain. 

Suatu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang seperti 

yang terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk 

membantu menemukan bukti disidang pengadilan, tetapi memiliki 

syarat yaitu harus didukung oleh alat bukti yang sah dan 

keterangan lain yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai 
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hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan yang dinyatakan 

diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, 

maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi keterangan ini 

dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti disidang 

pengadilan. 

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, 

sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri 

sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga 

meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan 

minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. 

Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi 

keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan 

terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut 

b. Sistem Pembuktian 

1) Beberapa macam sistem pembuktian 

 Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

meletakkan hasil pembuktian trhadap perkara yang sedang diperiksa. 

Berikut ini adalah beberapa teori sistem pembuktian: 

a) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata 

(Conviction-in Time) 

 Sistem pembuktian conviction-in time 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 

bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil 

pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung 

menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 
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Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan 

hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan 

belaka tanpa didukung oleh alat bukri yang cukup, sebaliknya 

hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang 

dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti 

dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa 

yakinatas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim 

yang dominan atau yang paling menentukan sepenuhnya nasib 

terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. 

b) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas 

tertentu atas alasan yang logis (Conviction-Raisonee) 

  Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” tetap 

memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 

terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor hakim 

“dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian convictian-in time peran 

“keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem 

conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan 

“alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan 

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas 

kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem 

conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, 

dan alasan-alasan itu harus “reasonable”, yaitu berdasarkan alasan 

yang dapat diterima. Keyakiman hakim harus mempunyai dasar-

dasar  alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak 

semata-mata berdasarkan atas keyakinan yang tertutup tanpa uraian 

alasan yang masuk akal. 

c) Pembuktian menurut Undang-Undang Positif  (Positief Wettelijk 

Bewijstheorie). 

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



Menurut Undang-undang secara positif pembuktian yang 

ada bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut 

keyakinan hakim. Menurut Undang-Undang secara positif 

pembuktian didapat jika pertimbangan keputusan hakim telah 

menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti 

yang disebutkan dalam undang-undang tanpa diperlikan lagi 

keyakinan hakim dalam memutus perkara. 

Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak terlalu berperan 

penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, karena 

sistem ini berprinsip pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai 

ketentuan undang-undang. Terbukti salah atau tidaknya terdakwa 

semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah, asal 

syarat-syarat dan ketentuan menurut undang-undang sudah 

dipenuhi maka cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa 

mempersoalkan keyakinan hakim lagi. Hakim seolah-olah hanya 

robot pelaksana undang-undang saja dalam sistem ini, karena 

dalam sistem ini tidak mempertimbangkan hati nurani dalam 

menentukan salah tidaknya terdakwa. 

Tujuan sistem pembuktian ini adalah untuk berusaha 

menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif. 

Kebaikan sistem ini yaitu mewajibkan hakim untuk benar-benar 

mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa 

sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai 

ketentuan undang-undang. Kebaikan yang lain adalah 

mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yaygn 

ringan dan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena 

resiko kemungkinan kekeliruannya kecil sekali. 
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d) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari 

alat-alat bukti dalam undang-undang secara Negatif (Negatief 

Wettelijk Bewijstheorie).  

 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara 

positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 

conviction-in time. 

 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

meupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak 

belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

“mengabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem 

pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara positif. Dari hasil pengabungan 

kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu 

“sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. 

Rumusan bunyinya :salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan 

oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahaf, 2002 

:276). 

2) Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP 

  Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan 

pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP 

adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.kemudian 

dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin 

tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. 
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Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-

undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang 

paling tepat dalam kehidupan penegakan 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 pengabungan antar sistem 

conviction-in time dengan “sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif” ( M. Yahya Harahaf, 2002 : 280) 

 

b. Tinjauan Mengenai Hakim dan Putusan Pengadilan 

a. Pengertian dan Kedudukan Hakim. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 78 yang mulai berlaku pada tanggal 31 

Desember 1981, pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 

Sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan juga mengenai pengertian 

Hakim, yaitu pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

diatur dalam undang-undang.  

 
Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di 

Indonesia. Bahkan bisa dikatakan hakim adalah ujung tombak dalam 

melakukan upaya penegakan hukum. Hal ini disebabkan setiap perkara 

pelanggaran hukum pidana pada akhirnya akan dihadapkan pada 

proses pemeriksaan di pengadilan yang dipimpin oleh hakim untuk 

mendapatkan putusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat 

atau pelanggar yang diduga melanggar hukum pidana tersebut bersalah 

atau tidak. Sehingga dalam tugasnya hakim harus dapat menegakkan 

hukum agar dapat tercipta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat 
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Indonesia. Selain itu hakim juga dituntut untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya secara bertanggung jawab dan bijaksana. 

 

Berdasarkan pengertian hakim menurut Pasal 31 UU No. 4 

Tahun 2004, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman dan sebagai wakil negara untuk mengadili setiap 

pelanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh para pembuat 

peraturan (negara).  

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum 

(Pasal 32 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), 

sehingga seorang hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar dalam 

melaksanakan tugasnya, Hakim mampu memenuhi tanggung jawabnya 

dan dapat mewujudkan keadilan dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim juga wajib 

menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33 UU No. 4 tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal tersebut berarti bahwa hakim 

harus mampu melaksanakan proses peradilan yang mandiri dan tidak 

terpengaruh oleh lembaga manapun 

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang senantiasa harus 

dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan mengenai kewajiban hakim, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 

28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan 

Kehakiman) 
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2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 

wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa. (Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman)  

3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan 

apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 

sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun 

telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, 

jaksa, advokat, atau panitera. (Pasal 29 ayat (3) UU No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan 

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan 

pihak yang diadili atau advokat. (Pasal 29 ayat (4) UU No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung 

dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya 

sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (Pasal 

29 ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman) 

6) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera 

pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan 

peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 

agamanya. (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasan Kehakiman) 

 
Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, adalah Pasal 16 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang bunyinya : 
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“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 

mengadilinya”. 

b. Kedudukan Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak 

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak 

boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan 

ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi 

: 

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  

 
Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan 

kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya adalah 

sebagai berikut : 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia”. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam memeriksa 

seseorang yang diduga melanggar peraturan hukum pada proses 

persidangan mempunyai kebebasan terutama dalam menjatuhkan 

putusan. Oleh karena itu kebebasan hakim dapat berwujud : 

1) Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan 

diterapkan. 

2) Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang 

terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP). 
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Undang-undang memberikan syarat-syarat yang berat agar hakim 

dapat menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut 

adalah : 

a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang. 

b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya 

harus ada dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 

KUHAP. 

c) Adanya keyakinan hakim. 

d) Orang yang melakukan tindak pidana dapat dianggap 

bertanggung jawab. 

e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang 

didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut. 

3) Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan 

dijatuhkan kepada seseorang. Hakim bebas bergerak dari 

minimum sampai maksimum khusus, dan bebas memilih 

pidana mana yang akan dijatuhkan dalam hal undang-undang 

mengancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. 

Hakim yang bebas berarti Hakim yang tidak membeda-bedakan 

orang dan tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan pada 

persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (91) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang. Hakim harus bebas terhadap setiap orang 

dan tidak pilih-pilih dalam mengadili suatu perkara maupun terhadap 

hukum yang diberlakukan dalam menangani perkara. 

  
Kebebasan dalam melaksanakan proses peradilan juga dijamin 

secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), yang 

bunyinya adalah sebagai berikut : 
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Ayat (3) 
“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945”. 
Ayat (4) 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dipidana”. 
 

c. Pengertian dan Isi Putusan Pengadilan 

1)   Pengertian Putusan Pengadilan 

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP pengertian putusan 

pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

datui dalam undang-undang. Sedangkan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia memberikan pengertian tentang putusan yaitu hasil atau 

kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai 

semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. 

Mengenai putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir 

dari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan. (Leden Marpaung, 

1992: 406) 

 
Dalam mengambil putusan tersebut, hakim harus melakukan 

musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilakukan dengan hakim 

lain yang menangani perkara tersebut yang disebut dengan majelis 

hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim 

anggota. Jika terjadi perbedaan pandangan dalam memutus perkara 

maka akan diambil dengan suara terbanyak dan jika tidak diperoleh, 

maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling 

menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Putusan 

tersebut haruslah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk 

umum agar keputusan tersebut dapat sah dan mempunyai kekuatan 

hukum. Maksud yang lain adalah supaya masyarakat mengetahui 
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bahwa yang diputuskan oleh hakim itu berdasarkan undang-undang 

dan telah memenuhi rasa keadilan, tidak memihak salah satu pihak dan 

juga tidak adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak lain. 

 
2)    Macam Putusan Pengadilan 

Ada dua macam putusan pengadilan dalam memutus suatu 

perkara, yaitu putusan akhir dan putusan sela. 

(1) Putusan akhir adalah keputusan yang diambil dengan memeriksa 

perkara secara keseluruhan atau keputusan untuk mengakhiri 

proses pidana di sidang pengadilan. Dasar hukum putusan akhir ini 

adalah pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. 

(2) Putusan sela adalah keputusan yang diambil oleh hakim selama 

proses pemeriksaan perkara dan belum masuk pada pokok perkara. 

Dasar hukumnya adalah terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) 

KUHAP. Keputusan sela berbentuk penetapan (Imam Soetikno dan 

Robby Khrismanaha, 1996: 61). 

(c) Bentuk Putusan Pengadilan 

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan pada 

umumnya tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari 

surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan 

di sidang pengadilan (M. Yahaya Harahap, 2000: 326), berupa : 

a) Putusan Bebas 

Putusan bebas ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti 

melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh jaksa 

penuntut umum. Terdakwa yang berada dalam status tahanan akan 

dibebaskan seketika itu juga kecuali jika ada alasan lain yang sah 

yang menyebabkan terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) 

KUHAP). Putusan bebas ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) 

KUHAP yang bunyinya : 
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas”.  
 

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan 

Pengaturan terhadap dijatuhkannya putusan ini terdapat dalam 

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang bunyinya : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum”.  
Dari hal tersebut maka terdakwa memang terbukti melakukan suatu 

perbuatan. Hanya saja perbuatan tersebut bukan merupakan tindak 

pidana, sehingga tidak mungkin untuk dijatuhi sanksi pidana.  

Kepada terdakwa yang ada dalam status tahanan akan dibebaskan 

seketika itu juga kecuali jika ada alasan lain yang sah yang 

menyebabkan terdakwa perlu ditahan. (Pasal 191 ayat (3) KUHAP) 

c) Putusan Pemidanaan 

Putusan pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidaklah melebihi dari 

apa yang telah dituntut jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. 

Selain itu putusan pidana hanya dijatuhkan apabila karena alat 

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggug 

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya 

(Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). Putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP, yang bunyinya : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana”. 

(d) Syarat dan Isi Putusan Pengadilan 

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan 

hal-hal yang menjadi syarat sahnya dijatuhkan putusan tersebut. Hal 
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ini penting agar putusan yang dijatuhkan Hakim mempunyai kekuatan 

hukum dan tidak batal demi hukum. Syarat tersebut telah diatur dalam 

Pasal 195 KUHAP, yang bunyinya : 

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. 

Pada dasarnya putusan pengadilan itu terdiri dari beberapa hal, 

yaitu : 

(1) Pendahuluan 

Pendahuluan ini terdiri dari kepala putusan, yang berbunyi DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA, nama pengadilan negeri yang memutus, identitas terdakwa, 

keterangan terdakwa, keterangan status penahanan terdakwa, 

pernyataan pengadilan negeri telah mempelajari berkas perkara, 

telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang 

bukti dan keterangan terdakwa, telah mendengarkan tuntutan dari 

penuntut umum serta telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa 

atau penasehat hukumnya.  

(2) Pertimbangan 

a) Pertimbangan pengadilan mengenai peristiwa dan fakta yang 

telah diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan yang 

mempunyai hubungan dengan upaya pembuktian terhadap 

kesalahan terdakwa yang didakwakan, adanya keterangan saksi 

serta barang bukti, pokok-pokok tuntutan dari penuntut umum 

serta adanya pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. 

b) Pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yang menjadi dasar 

dari dijatuhkannya putusan yang berisi dasar-dasar hukum bagi 

hakim dalam memutus perkara. 

(3) Amar Putusan 

Amar putusan ini sering juga disebut bunyi putusan karena berisi 

terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan serta hukuman 

yang dijatuhkan. 

(4) Penutup 
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Ketentuan penutup ini memuat hari dan tanggal diadakannya 

musyawarah Hakim, hari dan tanggal putusan diucapkan, nama-

nama dan susunan Majelis Hakim, nama Panitera/Panitera 

Pengganti, nama Penuntut Umum serta nama terdakwa dan 

Penasehat Hukumnya. Dan kemudian akan ditandatangani oleh 

Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti. 

 
Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP suatu putusan pemidanaan 

memuat : 

a) Kepala putusan yang berbunyi : DEMI KEADIALAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 

c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 

d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaaan 

di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 

f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan 

yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 

diperiksa oleh hakim tunggal. 

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 

unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 

barang bukti. 
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j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 

dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang 

dianggap palsu. 

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan. 

l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 

memutus, dan nama panitera. 

                                     

Pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP disebutkan mengenai putusan yang 

mempunyai akibat batal demi hukum yaitu jika tidak memenuhi ketentuan 

pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l yang tersebut diatas. Tetapi 

jikalau terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau 

pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan tersebut, kecuali yang 

tersebut pada huruf a, e, f, dan h (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP). 

c. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan 

Matinya Orang Lain. 

a. Pengertian Kealpaan 

Kejahatan pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan akan 

tetapi dalam beberapa hal kejahatan dapat terjadi karena kealpaan. 

Kealpaan merupakan terjemahan dari kata culpa yang merupakan salah 

satu bentuk kesalahan disamping kesengajaan atau dolus. Culpa yang 

dalam doktrin sering disebut sebagai een manco aan coorzienigheid 

atau een manco aan voorzichtigheid yang berarti suatu kekurangan 

untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-

akibat atau suatu kekurangan akan sikap hati-hati ( P.A.F. 

Lamintang,1997;337) 
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Dalam Mvt pengertian kealpaan dikatakan : 

Pada umumnya bagi kejahatan Undang-undang mengharuskan 
bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana.  Kecuali itu keadaan yang 
dilarang itu mungkin begitu besar bahayanya terhadap 
keamanan umum, terhadap orang atau benda dan bila terjadi 
akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga 
Undang-Undang harus bertindak pula terhadap mereka yang 
tidak berhati-hati (Roeslan Saleh dalam Martiman 
Prodjohamidjojo,1996:51 ). 

Tidak berhati-hati dalam hal ini merupakan pengertian mengenai 

perbuatan. Disini sikap batin dari orang menimbulkan keadaan yang 

dilarang itu bukanlah yang menentang larangan tersebut, dia tidak 

menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi 

karena faktor kesalahan atau kekeliruannya ada dalam batinnya 

sewaktu dia berbuat, maka berakibat menimbulkan hal-hal yang 

dilarang. Jadi bukan semata-mata menentang larangan tersebut dengan 

melakukan yang dilarang itu, tetapi dia juga tidak begitu menindahkan 

larangan 

Noyon Langemeyer dalam bukunya Moeljatno mengatakan 

bahwa kealpaan adalah suatu stuktur yang sangat gecompliceerd. Dia 

mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam prbuatan lahir dan 

menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak 

keadaan batinnya itu sendiri. Jadi culpa mencakup semua makna 

kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan (Noyon 

Langemeyer dalam moeljatno,2002:134),. Dalam kesengajaan ada sifat 

yang positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari 

pada bagian-bagian delik sedangkan dalam kealpaan adalah tidak 

menghendaki. 
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b. Unsur Kealpaan 

Kealpaan dianggap sebagai suatu kesalahan yang lebih ringan 

dibanding dengan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Manusia 

pada dasarnya cenderung kurang berhati-hati, bahkan kadang-kadang 

terjadi pelanggaran kealpaan adalah suatu kebetulan. Seseorang 

dikatakan mempunyai culpa dalam melakukan prbuatannya  apabila 

orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehatia-hatian 

dan perhatian sepenuhnya yg mungkin ia dapat berikan, atau dengan 

kata lain orang tersebut telah membayangkan kemungkinan timbulnya 

suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya akan 

tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin dia lakukan akan 

dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang elah dia 

bayangkan itu walaupun sebenarnya dia dapat dan harus menyadari 

bahwa ia tidak boleh berbuat demikian. 

VOS memberikan pendapatnya bahwa kealpaan mmpunyai dua unsur 

yaitu : 

- Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si prembuat. 

- Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat 

atau tidak diperbuat(Vos dalam Bambang Poernomo,1983:173) 

Menurut Van Hamel kealpaan mempunyai dua unsur yaitu : 

- Kurangnya penduga-duga yang diperlukan 

- Kurangnya penghati-hatian yang diperlukan. (Van Hamel 

dalam Bambang Poernomo,1983:173) 

Sementara Simons berpendapat bahwa isi culpa adalah tidak adanya 

penghati-hatian disamping dapat diduga-duga akan timbul akibat. 

(Simons dalam Moeljatno,2002:135) 
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Unsur-unsur kealpaan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa 

dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang 

dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia 

kurang memperhatikan akan laranga-larangan yang berlaku dalam 

masyarakat. 

c. Macam Kealpaan 

Tidak semua kealpaan menjadi syarat suatu delik, culpa sebagai 

syarat delik harus memenuhi rumusan, antara lain dengan : 

- Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum. 

- Tidak mengindahkan larangan 

- Kurang berhati-hati. 

- Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan  

- Lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang 

dilarang ( Martiman Prodjohamidjojo,1997:51-52). 

Menurut P.A.F. Lamintang unsur-unsur dari rumusan delik yang 

diliputi oleh culpa dapat meliputi : 

- Tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan-tindakan 

untuk melakukan sesuatu maupun tindakan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

- Suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. 

- Unsur-unsur selebihnya dari delik. (P.A.F. 

Lamintang,1996:342) 

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis culpa, yaitu : 

a) Culpa lata 

Culpa lata adalah culpa yang hebat, culpa berat. Istilah 

lain untuk culpa lata adalah merkelijke schuld, grove schuld. 
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Menurut pakar adanya culpa lata dapat disimpulkan dalam 

rumusan kejahatan karena alpa, misal Pasal 359 KUHP. 

b) Culpa levissma 

Culpa levissma atau lichte culpa adalah alpa ringan. 

Culpa ringan itu adanya dalam pelanggaran, misalnya  Pasal 

490 sub (1) dan (4) KUHP. 

Culpa yang menjadi syarat suatu delik adalah culpa lata 

sedangka culpa levissna bukan merupakan syarat suatu delik. 

(Martiman Prodjohamidjojo,1997:53) 

d. Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain 

Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dirumuskan 

dalam Pasal 359 KUKP yaitu:  

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

kurungan paling lama satu tahun”. 

Dalam Pasal 359 KUHP tersebut ditegaskan bahwa kematian 

orang lain adalah akibat dari kelalaian perbuatan, yaitu dengan tidak 

menyebutkan perbuatan tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan tidak 

menyebutkan kematiaan yang disebabkan oleh penbuat tetapi kematian 

yang dapat dicelakan kepadanya. (J. E. Sahetapy,1995:114). Dalam 

perkara ini (Pasal 359 KUHP). Matinya orang disini tidak dimaksud 

sama sekali oleh pelaku, akan tetapi hal ini terjadi akibat adanya 

kurang hati-hati atau lalainya terdakwa, maka terdakwa akan 

dikenakan Pasal tentang pembunuhan. Pasal 359 KUHP mengancam 

dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling 

lama satu tahun bagi siapa yang kareana kesalahannya menyebabkan 

matinya orang lain. Ancaman bagi pelaku kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang lain ini bukanlah ancaman pidana yang ringan, sehingga 
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hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dihadapi dalam Pasal 

359 KUHP bukanlah kasus yang sederhana maupun ringan. 

Mengenai kekuranghati-hatian bagaimana yang dikehendaki oleh 

Undang-Undang, pada umumnya kekuranghati-hatian yang ditafsir 

sebagai culpa lata yaitu kesalahan yang bersifat berat.   

B Kerangka Berpikir 
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Kejahatan semakin hari semakin meningkat, termasuk 

didalamnya tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan matinya 

orang lain. Kejahatan seperti ini sering kita jumpai dalam kasus 

kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan di jalan raya, dimana 

terdapat ketidakhati-hatian dari pengguana jalan yang menyebabkan 

petaka bagi pengguna jalan yang lain. Kejahatan apapun baik yang 

sengaja ataupun karena kealpaan akan tetap menimbulkan kerugian, 

dan kerugian tersebut bisa menyangkut nyawa orang lain.oleh karena 

itu pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana sesuai 

dengan tindak pidana yang telah dilakukan, termasuk untuk pelaku 

tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. 

Untuk dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan 

yang menyebabkan matinya orang lain haruslah melalui proses 

peradilan dipengadilan hukum setempat. Dalam proses peradialan 

tersebut ada salah satu prosese pembuktian yang sangatlah penting 

yang menentukan bahwa terdakwa tersebut apakah benar-benr telah 

melakukan tindak pidana dan dapat diberikan pidana yang setimpal. 

Dalam proses pembuktian tersebut ada salah satu pembuktian yang 

mengunakan keterangan terdakwa.dan keterangan terdakwa tersebut 

bisa digunakan sebagai keyakinan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara pidana tersebut. Setelah proses pembuktian tersebut 

selesai dan hakim telah mempunyai keyakinan maka hakim dapat 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Putusan tersebut berkekuatan 

hukum tetap. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 

Penulis telah melakukan penelitian mengeenai bagaimana peranan 

keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya. Penulis akan mengambil dua 

contoh kasus tindak pidana lalu lintas jalan yang sudah diadili dan diputus 

oleh Pengadilan Negeri Surakara sebagai dasar dalam melakukan pembahasan 

terhadap perumusan masalah ini. Kasus tindak pidana yang diambil ini sudah 

memilliki kekuatan hukum tetap (in krachts van gewijsde), sehingga terhadap 

terdakwanya dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim yang mengadilinya. Kasus tersebut adalah  

Kasus 1 

Kasus Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain 

Di Jalan Raya dengan Terdakwa Parjiyanto (Nomor Putusan 

45/Pid.B/2007/PN.Ska)  

Nama : PARJIYANTO 

Tempat Lahir : Gunung Kidul 

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1972 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Alamat : Terik Warung RT. 01 / RW. 02 Transang 

Gatak Sukoharjo. 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Pengemudi 
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1. Surat Dakwaan 

- Bahwa terdakwa Parjiyanto pada hari Kamis tanggal 7 Desember 

2006 sekitar jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain 

tahun 2006, bertempat di jalan A. Yani (depan SMEA Kristen) 

Panggung Jebres, Surakarta atau seidak-tidaknya disuatu tempat 

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Surakarta, karena kealpaanya dalam mengemudikan kendaraan 

bermotor Bus ATMO No Pol. AD 1529 CA menyebaabkan 

matinya orang lain yaitu Purwanto dan perbuatan dilakukan pada 

saat terdakwa sedang dalam menjalankan suatu jabatan atau 

pencaharian yaitu sebagai pengemudi, perbuatan tesebut dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

- Sebelum kejadian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, 

terdakwa mengemudikan Bus ATMO No. Pol. AD 1529 CA dari 

arah Kartasura menuju kearah Palur dengan kecepatan kurang lebih 

30 km/jam dan sesanpainya di simpang lima Balapan atau kira-kira 

pada jarak 1 km sebelum kejadian kecelakaan, terdakwa merasa 

rem bus tidak berfungsi terdakwa tetap menjalankan bus kearah 

timur dan tidak memanggil petugas bengkel untuk memperbaiki 

rem sehingga ketika bus sampai si dekat lampu trafigh light di 

jalan A. Yani Panggung, Jebres, Surakarta terdakwa tidak bisa 

mengendalikan bus karena remnya tidak berfungsi serta tidak 

membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada 

kendaraan yang ada didepanya, akhirnya kendaraan Bus yang 

dikemudiknya menabrak sepeda motor Honda No. Pol. AD 5590 

NS yang dalam keadaan berhenti karena lampu dalam keadaan 

merah yang dikemudikan Purwanto dengan memboncengkan Dian 

Fatmawati dan pada saat itu Dian Fatmawati terlempar kekanan, 

sedangkan sepeda motor honda beserta pengemudinya Purwanto 

terdorong ke depan membentur bagian belakang kendaraan 
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bermotor box No. Pol. AD 9377 MF yang dikemudikan Andreas 

Dwi Prasetya yang juga berhenti sehingga pengemudi sepeda 

motor tergencet diantara kendaraan bermotor bus dan box 

terdorong ke depan yang akhirnya pengenudi sepeda motor Honda 

jatuh kejalan aspal yang menyebabkan Purwanto meninggal di 

tempat kejadian, hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 

70/MF/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 jam 18.45 WIB yang 

dibuat oleh dokter Pudjo Pramono, Sp.F, dokter bagian Forensik 

dan Medicolegal Fakultas Kedokteran UNS yang melakukan 

pemeriksaan jenazah bernama Purwanto.yang kesimpulanya 

korban meninggal kemungkinan karena russaknya jaringan otak 

yang disebabkan pecahnya tulang kepala akibat kekerasan tumpul 

pada kepala. 

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kealpaan tersebuat adalah 

dalam menjalankan suatu jabatan sebagai pengemudi yang menjadi 

mata pencaharian sehari-hari. 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP 

jo Pasal 361 KUHP. 

2. Pemeriksaan Saksi-Saksi 

Untuk membuktikan dakwaan tersebut dalam persidangan 

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan 

menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan empat orang saksi yang 

diperiksa di persidangan di bawah sumpah mnurut agamanya masing-

masing dan satu orang tanpa disumpah, telah menerangkan pda 

pokoknya sebagai berikut : 

a. Saksi Ade Karyanto 

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-

kira pukul 14.00 WIB di jalan A. Yani di simpang empat 

depan SMEA Kristen Panggung, Jebres, Surakarta telah 

terjadi kecelakaan kendaraan bermotor Bus Atmo No. Pol. 
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AD 1529 CA dengan sepeda motor Honda No. Pol. AD 5590 

NS serta dengan kendaraan bermotor Box AD 9377 MF. 

- Bahwa benar pada saat saksi mengemudi kendaraan bermotor 

Box No. Pol. AD 9377 MF berhenti disimpang empat 

tersebut karena lampu merah tiba-tiba mendengar dan 

merasakan adanya benturan yang amat keras berasal dari arah 

belakang mobil saksi. 

- Bahwa benar kendaraan bermotor Bus Atmo No. Pol. AD 

1529 CA telah menabrak sepeda motor Honda No.Pol. AD 

5590 NS kemudian menabrak mobil Box saksi sehingga 

pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut 

tergencet dan terjerit. 

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda 

motor meninggal dunia sedangkan yang membonceng saksi 

tidak mengetahui dimana letak-letak lukanya. 

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan, kondisi jalan 

beraspal halus, dekat simpang empat cuaca cerah siang hari, 

arus lalu lintas ramai dan satu arah. 

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak 

melihat adanya bekas rem yang ada di jalan aspal tersebut 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 

b. Saksi Andreas Dwi Prasetya 

- Bahwa benar saksi sebagai kondektur pada Bus Atmo yang 

dikemudikan terdakwa Parjiyanto. 

- Bahwa benar hari kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-kira 

pukul 14.00 WIB di jalan A. Yani Panggung, Jebres, 

Surakarta di simpang empat di depan SMEA Kristen telah 

terjadi kecelakaan lalu lintas antara Bus Atmo No. Pol. AD 
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1529 CA dengan sepeda motor Honda No. Pol. AD 5590 NS 

serta kendaraan bermotor Box No. Pol. AD 9377 MF. 

- Bahwa benar Bus Atmo berjalan dari arah Barat ke Timur, 

arah Kartasura ke Palur, membawa penumpang kurang lebih 

30 orang dengan kecepatan kira-kira 30 km/jam. 

- Bahwa benar sesampai di Proliman Balapan saksi merasakan 

rem Bus Atmo tersebut tidak berfungsi normal (kalau bus di 

rem masih berjalan, tidak langsung berhenti), namun 

terdakwa tewtap menjalankan Bus terebut, tidak memanggil 

bengkel untuk memperbaiki rem bus tersebut. 

- Bahwa benar pada saat sampai di trafigh light banjarsari Bus 

berhenti lalu terdakwa minta minyak rem pada saksi. 

- Bahwa benar pada saat di simpang empat Jl. A. Yani depan 

SMEA Kristen Panggung, Jebres, Surakarta saksi merasakan 

dan mendengar ada benturan keras. 

- Bahwa benar setelah saksi lihat ternyata Bus Atmo No. Pol. 

AD 1529 CA telah menabrak sepeda motor Honda No.Pol. 

AD 5590 NS serta menabrak kendaran bermotor Box No. 

Pol. AD 9377 MF sehingga pengendara sepeda motor 

tersebut kedorang ke depan (tergencet atau terjepit) 

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 

pengemudi sepeda motor tersebut mengalami luka pada 

bagian telinga berdarah dengan posisi tertelungkup ke aspal 

dan meninggal dunia di TKP, sedangkan pembonceng saksi 

tidak mengetahui. 

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan 

beraspal halus dekat sompang empat cuaca cerah siang hari, 

arah lalu lintas ramai dan satu arah. 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 
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c.   Saksi Sutrisno 

- Bahwa benar hari kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-kira 

pukul 14.00 WIB di jalan A. Yani Panggung, Jebres, Surakarta di 

simpang empat di depan SMEA Kristen telah terjadi kecelakaan 

lalu lintas antara Bus Atmo No. Pol. AD 1529 CA dengan sepeda 

motor Honda No. Pol. AD 5590 NS serta kendaraan bermotor 

Box No. Pol. AD 9377 MF. 

- Bahwa benar pada saat saksi menumpang kendaraan bermotor 

Box No. Pol. AD 9377 MF berhenti di simpang empat tersebut 

karena lampu merah, tiba-tiba terdengar dan merasakan adanya 

benturan yang keras berasal dari arah belakang mobil Box yang 

saksi tumpangi. 

- Bahwa benar Bus Atmo No. Pol. AD 1529 CA telah menabrak 

sepeda motor Honda No. Pol. AD 5590 NS, kemudian menabrak 

mobil Box yang saksi tumpangi, sehimgga pengendara sepeda 

motor yang berboncengan tersebut tergencet dan terjepit. 

- Bahwa benr akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut pengemudi 

sepeda motor Honda meninggal dunia, sedangkan yang 

membonceng saksi tidak mengetahui dimana letak luka-lukanya 

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan 

beraspal halus, dekat simpang empat cuaca cerah siang hari, arus 

lalu lintas ramai dan satu arah. 

- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas 

tersebut, saksi tidak mendengar bunyi rem maupun bunyi 

klakson. 

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak 

melihat adanya bekas rem yang ada di jalan aspal tersebut 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 
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  d.     Saksi Dian Fatmawati 

- .Bahwa benar hari kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-kira 

pukul 14.00 WIB di jalan A. Yani Panggung, Jebres, Surakarta di 

simpang empat di depan SMEA Kristen telah terjadi kecelakaan 

lalu lintas antara Bus Atmo No. Pol. AD 1529 CA dengan sepeda 

motor Honda No. Pol. AD 5590 NS serta kendaraan bermotor 

Box No. Pol. AD 9377 MF. 

- Bahwa benar hari kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-kira 

pukul 14.00 WIB saksi berangkat renag di Bengawan Sport 

Sekar Pace surkarta di boncengkan dengan pamannya yang 

bernama Purwanto dengan sepeda motor Honda No. Pol. AD 

5590 NS. 

- Bahwa benar tepat di simpang empat Jl. A. Yani depan dmea 

Kristen Panggung, Jebres, Surakarta tiba-tiba daksi merasakan 

benturan keras di bagian belakang samapai terhentak keras 

menabrak kendaraan bermotor Box dan di dorng bus dehingga 

paman saksi meninggal duniasi TKP dengan menderita luka di 

bagian kepala mengeluarkan darah sedangkan saksi mengalami 

luka, kepala pusing, kaki kiri memar serta perut dan punggung 

terasa sakit. 

- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut saksi di bawa berobat 

ke rumah sakit Dr Oen Durakarta dengan Rawat jalan dengan 

biaya pengobatan ditanggung bapak saksi. 

- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak 

mendengar bunyi rem maupun bunyi klakson dari Bus Atmo. 

- Bahwa benar daksi tidak melihat adanya bekas rem Bus Atmo 

dijalan tersebut. 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 
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e.    Saksi Sudarmi 

1. Bahwa benar sebelum kecelakaan tersebut anak saksi bernama 

Dian Fatmawati pamit akan belajar renang Bengawan Sport 

diantar adik saksi yang bernama Purwanto dengan mengendarai 

sepeda motor Honda milik saksi. 

2. Bahwa benar sebelum kecelakaan lalu lints anak dan adik saksi 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak asa 

penyakit yang bebahaya. 

3. Bahwa benar saksi di telepon, bahwa adik dan anak saksi 

mengalami kecelakaan lalu lintas, langsung saksi menuju TKP. 

4. Bahwa benar di TKP saksi melihat adik saksi, tetapi di beritahu 

bahwa adik saksi telah meninggal dunia. 

5. Bahwa benar setelah diperiksa di rumah sakit anak saksi 

mengeluh sakit tulang belakang (punggung), perut, kaki kiri, 

serta kepala pusing dan rawat jalan 

6. Bahwa benar pihak pengemudi Bus Atmo telah memberi 

bantuan berupa uang sebesar Rp. 3. 500.000,00( tiga juta lima 

ratus rupiah) sedangkan sepeda motor diperbaiki oleh suami 

saksi. 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan 

3. Pemeriksaan Terdakwa 

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir sudah 15 Tahun dan telah 

memiliki SIM B-1 umum 

- Bahwa terdakwa bekerja di P.O bus Atmo sebagai sopir sejk 

setengah bulan. 

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



- Bahwa benar hari kamis tanggal 7 Desember 2006 kira-kira pukul 

14.00 WIB di jalan A. Yani Panggung, Jebres, Surakarta di simpang 

empat di depan SMEA Kristen telah terdakwa menabrak sepeda 

motor Honda No. Pol. AD 5590 NS serta kendaraan bermotor Box 

No. Pol. AD 9377 MF. 

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa 

mengemudikan bus tersebut dengan rute Kartasura menuju Palur 

mengangkut kurang lbih 30 orang dengan kecepatan kira-kira 30 

km/jam 

- Bahwa sesampai di proliman Balapan terdakwa merasa rem busnya 

tidak berfungsi, namun terdakwa tetap mengemudikan bus tersebut 

kearah timur ( Palur ). 

- Bahwa sesamapai di trafight light Banjarsari, Surakarta terdakwa 

menghentikan bus lalu mengisi minyak rem, setelah terdakwa kocok-

kocok rem berfungsi lagi, selanjutnya bus Atmo terdakwa 

kemudikan lagi menuju Palur. 

- Bahwa sesampai di trafight light simpang empat depan SMEA 

Kristen Jl. A. Yani lampu merah, terdakwa melihat sepeda motor 

berhernti kurang lebih 7 M, lalu terdakwa berusaha mengerem bus 

tersebut, tetapi setelah rem twerdakwa kocok-kocok ternyata tidak 

berfungsi normal akhrirnya menabrak pengendara sepeda motor  

Honda No. Pol. AD 5590 NS, kemudian menabrak mobil Box 

No.Pol AD 9377 MF sehimgga pengendara sepeda motor yang 

berboncengan tersebut tergencet dan terjepit dan jatuh keaspal. 

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda 

motor tergeletak di jalan dan pemboncengnya masih sempat 

melompat namun lukanya tidak terdakwa perhatikan. 

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa 

berusaha mengerem tetapi rem tidak berfungsi, lalu terdakwa 

mengoper perseneling rendah dengan harapan mesin bisa mati 

namun tidak bisa 
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- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson rusak, 

anginnya habis 

- Bahwa tersakwa sebelum mengemudikan bus tersebut tidak 

melakukan pengecekan peralatan bu Atmo. 

- Bahwa rem bus tersebut tidak berfungsi pada saat sampai di 

proliman balapan yang jaraknya kurang lebih 1 km  dari tempat 

kecelakaan lalu lintas. 

4. Tuntutan Penuntut Umum 

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum meminta 

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini, memutuskan : 

(2) Menyatakan terdakwa : Parjiyanto bersalah melakukan tindak 

pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati yaitu 

Purwanto yang dilakukan terdakwa dalam menjalankan jabatan 

atau pencaharianya sebagai pengemudi atau sopir sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 361 

KUHP. 

(3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parjiyanto penjara selama 

1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara 

dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 

(4) Menyatakan barang bukti berupa : 

- Kendaraan bermotor bus Atmo No. Pol. AD 1529 CA beserta 

STNKnya atas nama Herimoko dikembalikan kepada perusahaan 

Bus Atmo sedangkan SIM B-1 Umum atas nama Parjiyanto 

dikembalikan kepada terdakwa Parjiyanto 

- Kendaraan bermotor box AD 9377 MF beserta STNKnya dan 

SIM B-1 atas nama Ade Karyono di kembalikan kepada Ade 

Kayono 

- Sepeda motor AD 5590 NS beserta STNK dan SIM C atas nama 

Purwanto di kembalikan kepada keluarga korban Purwanto. 
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(5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

Rp 2500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

5. Pertimbangan Hakim 

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti dan surat bukti, 

maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Desember 2006 terdakwa 

mengemudikan Bus Atmo No.Pol.AD- 1529- CA dari arah 

Kartasura menuju Palur, membawa kurang lebih 30 orang 

penumpang dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam. 

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan bus di proliman 

balapan remnya tidak berfungsi dengan normal, terdakwa tetap 

mengemudikan Bus tersebut. 

- Bahwa sesampainya disimpang empat Banjarsari,  terdakwa 

menghentikan bus, minta minyak rem pada kondektur, setelah 

dicoba rem bisa berfungsi kembali. 

- Bahwa kira- kira pukul 14.00 WIB bus sampai ditrafight light 

simpang empat didepan SMEA kristen panggung, jebres, 

banjarsari, lampu menyala merah, terdakwa melihat ada sepeda 

motor Honda No.Pol. AD- 5590- NS yang dikemudikan 

PURWANTO berboncengan denga DIAN FATMAWATI yang 

sedang berhenti pada jarak 7 M kemudian terdakwa mengoper 

persneling rendah dengan maksud mesin mati, namun tidak 

bisa, akhirnya menabrak sepeda motor terseebut terdorong 

kedepan menabrak mobil box. 

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor 

meninggal ditempat kejadian, pemboncengnya menderita luka 
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kaki kiri memar, kepala pusing, perut dan pinggang terasa sakit 

dan rawat jalan. 

- Bahwa pihak pengemudi bus atmo telah memberi bantuan 

kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 3. 500. 000 

(Tiga juta lima ratus ribu rupiah). 

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang 

melaksanakan pekerjaannya sebagai sopir.   

Menimbang, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

Parjiyanto telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 

KUHP jo Pasal 361 KUHP yaitu : 

1) Unsur Barang Siapa 

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang 

atau badan hukum yang melakukan sesuatu perbuatan dan 

perbuatan itu dilakukan olrh orang dewasa yang sehat jasmani dan 

rohani dan sipembuat mampu atau dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai subyek hukum pidana. 

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan 

kelainan pada diri terdakwa, terdakwa manusia biasa yang sehat 

jasmani dan rohani sehingga mampu atau dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana 

2) Unsur Kealpaanya  

Bahwa pengertian kealpaan menurut ilmu hukum pidana 

mengandung dua syarat : 
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a) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan 

olerh Hukum. 

b) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan 

oleh Hukum. 

 Bahwa seorang dalam melakukan suatu perbuatan yang 

tidak melakukan penghati-hatian seperlunya berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan diatas yaitu : 

- Seharusnya terdakwa sebelum mengemudikan Bus dijalan 

umum untuk trasportasi penumpang dari Kartasura ke Palur 

mengecek kelengkapan Bus tersebut apakah jalan atau 

tidak. 

- Seharusnya terdakwa setelah mengetahui rem Bus Atmo 

tersebut tidak berfungsi pada saat di simpang empat 

Banjarsari, Surakarta menghentikan Bus tersebut, 

memanggil tehknisi atai bengkel untuk memperbakiki rem 

bus tersebut, setelah diperbaiki dan layak jalan baru 

terdakwa mengemudikan lagi Bus tersebut. 

Bahwa terdakwa juga kurang melakukan penduga-duga  

- Walaupun terdakwa telah mengisi minyak rem dengan 

perkiraan (harapan) rem dapat berfungsi kembali, ternyata 

dugaan terdakwa adalah salah ternyata rem tidak lagi 

berfungsi tidak hanya disebabkan minyak ren yang habis 

tetapi bisa juga karena kampas rem aus, kebocoran dan 

lain-lain sehingga pada saat bus di trafight light simpang 

empat depan SMEA Kristen Panggung, Jebres, Surakarta 

rem bus tersebut tidak berfungsi lagi walaupun sudah diisi 

dengan minyak rem. 

- Sehingga terdakwa juga menduga jika mngemudikan 

kendaraan bus di jalan raya (umum) dengan rem Bus 

tersebut tidak berjalan normal dapat mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
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3) Unsur Menyebabkan Orang Lain Mati 

Bahwa harus dipertimbamgkan matinya orang tersebut telah terjadi 

karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati atau 

kurang waspada dan matinya orang tersebut tidak dikehendaki. 

Bahwa matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang 

kurang hati-hati, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut harus 

diuji dan dinilai dengan teori hubungan sebab dan akibat yang 

berdasarkan fakta-fakta sebagai beikut : 

- Bahwa benar kendaraan bermotor Bus Atmo No. Pol. AD 1529 

CA telah menabrak sepeda motor Honda No.Pol. AD 5590 NS 

kemudian menabrak mobil Box saksi sehingga pengendara 

sepeda motor yang berboncengan tersebut tergencet dan 

terjerit, setelah kendaraan bermotor Box maju, pengemudi 

seprda motor jatuh tertelungkup jalan aspal dengan luka 

dikepala mengeluarkan darah. 

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda 

motor yang bernama Purwanto  meninggal dunia sedangkan 

yang membonceng menderita luka-luka memar dikaki kiri, 

kepala pusing serta perut dan pinggang terasa sakit. 

4) Unsur Dilakukan Pada Saat Melaksanakan Jabatan atau 

Pekerjaan 

Bahwa terdakwa adalah sopir Bus Atmo yang sudah 

bekerja menjadi sopir kira-kira 15 tahun dan pada waktu terjadi 

kecelakaan terdakwa yang mengemudikan Bus Atmo tersebut. 

Dalam kasus di atas dengan terdakwa Andhika Nusara 

Abdie dan Parjiyanto proses pembuktian diawali dengan 

menghadirkan alat-alat bukti  keterangan saksi, adanya alat bukti 

surat yaitu Visum et Reperum dan yang terakhir keterangan 
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terdakwa. Disini penulis akan membahas peranan keterangan 

terdakwa dalam kasus diatas. 

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim 

mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan bagi terdakwa, yaitu : 

Yang Meringankan : 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

- Terdakwa menyesali perbuatanya 

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalanya 

persidangan 

- Terdakwa atau pihak keluarga terdakwa telah membantu keuangan 

kepada keluarga korban 

Yang Memberatkan : 

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu 

Purwanto 

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat melakukan pekerjaan 

 

6. Amar Putusan 

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

memberikan putusan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2007 

dengan Nomor Putusan 45/Pid.B/2007/PN.Ska, yang amarnya adalah 

sebagai berikut : 

MENGADILI 

(1) Menyatakan terdakwa PARJIYANTO tersebut siatas secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KARENA 

KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN 

MATIYANG DILAKUKAN DALAM MENJALANKAN 

JABATAN TATU PEKERJAAN”. 

(2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARJIYANTO dengan 

pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan; 
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(3) Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

(4) Menetapkan barang bukti dan surat bukti berupa : 

- Kendaraan bermotor bus Atmo No.Pol. AD 1529 CA beserta 

STNK atas nama Herimoko dikembalikan kepada perusahaan 

Bus PO. Atmo, SIM B-1 atas nama Parjiyanto dikembalikan 

kepada terdakwa Parjiyanto. 

- Kendaraan bermotor box No.Pol. AD 9377 MF beserta STNK 

dan SIM B-1 atas nama Ade Karyono dikembalikan kepada Ade 

Karyono. 

- Sepeda motor Honda No.Pol. AD 5590 NS beserta STNK atas 

nama Rohman Setiadi, BA dan SIM C atas nama Purwanto 

dikembalikan kepada keluarga korban Purwanto melalui saksi 

Dian Fatmawati. 

- Visum et Repertum tanggal 7 Desember 2006 

No.70/MF/XII/2006 dari DR. PUJO Pramono, SPF. Dokter 

Fakultas Kedakteran Bagian Kedokteran Kehakiman Universitas 

Negeri Sebelas Maretkarena tidak diperlukan lagi dalam perkara 

lain, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini. 

(5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2500,00 

(dua ribu lima ratus rupiah); 
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Kasus 2 

Kasus Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain 

Di Jalan Raya dengan Terdakwa Andhika Nusara Abdie (Nomor Putusan 

15/Pid.B/2007/PN.Ska)  

Nama : ANDHIKA NUSARA ABDIE 

Tempat Lahir : Surakarta 

Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Alamat : Salembaran RT. 02 RW. III Serengan, 

Surakarta 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Pelajar SMA 

1. Surat Dakwaan 

 

 Bahwa ia terdakwa Andika Nusara Abdie pada hari sabtu tanggal 

28 Oktober 2006 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2006 bertempat di 

perempatan Jl. Veteran Sraten Serengan Surakarta atau setidak-

tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri 

Surakarta, karena kealpaan menyebabkan Philipus Anwardadu Seta 

mati yang terjadi sebagai berikut : 

 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas 

terdakwa naik sepeda motor jenis bbek merk Honda Kirana dengan 

No.Pol. AD 5318 GA dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dan ketika 

itu terdakwa melihat trafight light dari arah utara berwarna merah 

namun terdakwa tidak berusaha berhenti namun terus melaju. Setelah 

sampai di perempatan jalan tiba-tiba melintas sebuah mobil toyota 

Innova dari arah timur kearah barat arah timur trafight light berwarna 

hijau, karena terdakwa melaju cukup kencang, terdakwa tidak sempat 

untuk mrngerem kendaraan yang dikendarainya sehingga menabrak 
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bagian kanan depan pintu mobil Toyota Innova dengan No.Pol. B 8806 

OE yang dikemudikan saksi Totok Dwi Purwanto akibat tabrakan 

tersebut keduanya terjatuh dan Phulipus Anwardadu Seta tak sadarkan 

diri dengan pendarahan kepala. Kemudian korban dibawa kerumah 

sakit Kustati Surakarta. Bahwa pada saat kejadian terdakwa 

mengendarai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan helm 

standar dan terdakwa tidak memiliki SIM, sedangkan korban tidak 

mengunakan helm sama sekali. Pengemudi mobil Toyota Innova yaitu 

Totok mengendarai kendaraannya dengan kecepatan normal 

dikarenakan baru saja trafight light berwarna hijau. Bahwa keadaan 

cuaca pada saat itu cerah dengan kondisi trafight light masih berfungsi 

dengan baik. 

 Akibat perbuatan terdakwa Philipus Anwardadu Seta mengalami 

pendarahan di kepala akibat benturan yang cukup keras di kepala 

sehingga menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 29 

Oktober 2006, hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 

10/RSK-RM-KM/XI/2006 tanggal 14 November 2006 oleh Dr. Prasaja 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 359 KUHP 

2. Pemeriksaan Saksi-Saksi 

- Untuk membuktikan dakwaan tersebut dalam persidangan Jaksa 

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan menghadirkan 

tiga orang saksi 

Sedangkan tiga orang saksi yang masing-masing telah didengar 

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai 

berikut : 

a. Saksi-1 Suwarno 

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006 sekitar jam 23.30 WIB di 

perempatan Jl. Veteran Surakarta melihat pengendara sepeda 
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motor Honda berboncengan dari arah Utara ke Selatan dengan 

kecepatan tinggi, dan  melihat mobil Kijang Innova dari arah 

Timur ke Barat,. 

- Bahwa benar tiba-tiba saksi melihat sepeda motor tersebut 

menabrak mobil kijang di sebelah kanan mobil dan kedua 

pengendara sepeda motor tersebut terjatuh. 

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi 

pengendara sepeda motor tersebut hanya melihat kondisi mobil 

Kijang yang penyok disebelah kanan, kemudian korban dibawa 

ke rumah sakit dengan mengunakan mobil kijang tersebut. 

- Bahwa benar kondisi saat kejadian cerah dan lampu trafight light 

berfungsi dengan baik. 

 

b. Saksi-2 Warsinyo 

- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2006 sekitar jam 24.00 

WIB ketika saksi bekerja di Tasik Madu Karanganyar saksi 

menerima telepon dari tetangga saksi yang mengabarkan bahwa 

anak saksi Philipus Anwardadu seta mengalami kecelakaan dan 

dirawat di rumah sakit Kustati. 

- Bahwa saksi melihat kondisi anak saksi sangat kritis dan saksi 

menungguinya sampai anak saksi meninggal dunia. 

- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi dan berteman dengan 

anak saksi. 

- Bahwa benar saksi telah menerima santunan baik dari keluarga 

terdakwa, dari pengendara mobil kijang dan dari Jasa Raharja. 

- Bahwa saksi telah menerima dengan ikhlas musibah ini dan tidak 

dendam dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa. 

 

c. Saksi-3 Totok Dwi Purwanto 

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006 sekitar jam 23.30 WIB di 

perempatan Jl. Veteran Surakarta saksi yang mengendarai mobil 
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Kijang Innova No.Pol. B 8806 OE dari arah timur ke barat 

dimana trafight light dari arah timur berwarna hijau dan 

kecepatan mobil saksi sedang karena baru saja berhenti. 

- Bahwa tiba-tiba dari arah utara ke selatan bagian kanan mobil 

saksi tertabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana No.Pol. 

AD 5318 G yang dikendarai terdakwa bersama temannya dengan 

kecepatan tinggi. 

- Bahwa kemudian korban dan terdakwa terjatuh, kepala korban 

mengeluarkan darah dan terdakwa lecet-lecet. 

- Bahwa saksi kemudian kemudian membawa terdakwa dan 

korban ke rimah sakit Kustati Surakarta, dan akhrirnya korban 

meninggal dunia. 

- Bahwa saksi telah memberikan santunan kepada keluarga korban 

sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) 

3. Pemeriksaan Terdakwa 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa 

menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan selanjutnya 

atas segala pertanyaan dipersidangan, telah memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2006 diperempatan Jl. Veteran 

Surakarta, terdakwa mngendarai sepeda motor Honda Kirana 

No.Pol. AD 5318 G berboncengan dengan korban Philupus 

Anwardadu Seta dari arah Utara ke Selatan. 

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan trafight light tetapi terus 

mengendarai sepeda motor dengan kencang. 

-  Bahwa tiba-tiba dari arah Timur ke Barat melintas sebuah mobil 

Kijang Innova dengan kecepatan sedang, terdakwa berusaha 

mengerem namun kendaraan terdakwa tetap menabrak bagian 
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kanan mobil tersebut sehingga penyok dan terdakwa bersama 

korban jatuh. 

- Bahwa kepala korban mengenai jalan dan mengeluarkan darah 

sedangkan terdakwa menderita lecet-lecet. 

- Bahwa korban kemudian dibawa oleh terdakwa dan pengendara 

Kijang Innova kearah rumah sakit Kustati mengunakan mobil 

tersebut. 

- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada hari minggu tanggal 

29 Oktober 2006. 

- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM dan mengenakan helm 

kecil (tidak standar), sedfangkan korban tidak mengunakan helm. 

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah milik orang 

tua terdakwa. 

4. Tuntutan Penuntut Umum 

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 

a. Menyatakan terdakwa Andika Nusara Abdie  bersalah 

melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan 

orang lain mati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Nusara Abdie  

selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 bulan 

c. Menyatakan barang bukti berupa ; 

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana No.Pol. AD 5318 G 

beserta STNK dikembalikan kepada pemilik Heru Yuwono 

e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). 
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5. Pertimbangan Hakim 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andhika Nusara 

Abdie telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 

KUHP yaitu : 

1. Unsur Barang Siapa 

 Perbuatan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-

saksi, keterangan terdakwa mupun barng bukti yang diajukan 

disepan Pengadilan adalah tidak lain dilakukan oleh terdakwa 

Andihka Nusara Abdie. 

2. Unsur Kealpaanya menyebabkan orang lain mati 

 Dari fakta yang terungkap di persidangan berupa 

keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa asalah benar 

bahwa terdakwa ketika mengendarai sepeda motor Honda Kirana 

Nomor Polisi AD 5318 AG berboncengan dengan korban karena 

kurang hati-hati dan tidak mematuhi ranbu-rambu lalu-lintas 

menabrak sebuah mobil kijang innova Nomor Polisi B 8806 OE 

sehingga terdakwa dan korban jatuh dan korban luka parah 

dibagian kepala karena tidak mengenakan helm akhirnya 

meninggal di rumah sakit Kustati. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 

yang didukung adanya barang bukti serta pengakuan terdakwa, 

maka ternyata bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan 

jaksa penuntut umum maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan 

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 359 KUHP 

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan 

adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan 
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hukum baik dari alasan pembenar, maupun alasan pemaaf oleh 

karena itu terdakwa dijatuhi hukuman. 

Menimbang sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis 

Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan bagi terdakwa, yaitu : 

Yang Memberatkan : 

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 

 

Yang meringankan : 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatanya lagi serta sudah adanya penyeledaian 

secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dan keluarga 

korban. 

- Terdakwa masih berstatus pelajar SMA 

6. Amar Putusan 

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

memberiakn putusan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2007 dengan  

amarnya adalah sebagai berikut : 

 

MENGADILI 

a. Menyatakan bahwa terdakwa Andhika Nusara Abdie telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain sebagaiman 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP 

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 

selama: 6 (enam) bulan. 

c. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali jikalau 

kemudian ada perintah lain dari putusan hakim, karena terpidana 
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dipersalahkan melakukan suatu tindakan pidan atau tidak 

mencukupi suatu syarat istimewa sebelum berakhirnya masa 

percobaan selama 8 (delapan) bulan. 

d. Menyatakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda  

Kirana No.Pol. AD 5319 G beserta STNK dikembalikan kepada 

pemilik Heru Yuwono. 

e. Membebankan pula kepada terdakwa membayar biaya perkara 

sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah); 

 
a) Pembahasan 

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses 

pembuktian dipersidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 

cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan 

yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan 

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang 

yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 

didakwakan (M Yahya Harahaf, 2000:273). Seseorang tidak boleh 

dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian dipersidangan dan 

terbukti secara sah dan meeyakinkan bahwa dialah yang bersalah 

melakukan tindak pidana.  Dan dalam pembuktian tersebut salah satu 

dari prosesnya yaitu mendengarkan keterangan terdakwa. Keterangan 

terdakwa diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andhika Nusara 

Abdie yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 

359 KUHP  yaitu : 

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 

diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling 

lama satu tahun. 
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Dan dalam kasus kedua tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa Parjiyanto berteentangan dengan Pasal 359 KUHP jo Pasal 

361 KUHP yaitu : 

Pasal 359 berbunyi : 

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 
diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling 
lama satu tahun. 

Pasal 361 KUHP berbunyi : 
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam 
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah 
dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk 
menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim 
dapat memerintahkan supaya putusanya diumumkan. 

Dalam kasus di atas dengan terdakwa Parjiyanto dan 

Andika Nusara Abdie, proses pembuktian diawali dengan 

menghadirkan alat-alat bukti keterangan saksi, dalam perkara 

pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama, 

sehingga agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian 

maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-

ketentuan tertentu. 

Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan 

adalah mendengarkan keterangan terdakwa, terdakwa Andhika 

Nusara Abdie dan Parjiyanto dihadirkan dalam persidangan untuk 

dimintai keterangannya mengenai uraian perbuatan yang terdakwa 

lakukan atau terdakwa ketahui atau yang berhubungan dengan apa 

yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, 

sesuai dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 

disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang 

diketahui sendiri, atau dialami sendiri” 
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Dari bunyi ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan 

terdakwa sebagai alat bukti yaitu : 

a) Apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang 

pengadilan. 

b) Apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang 

perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang mengenai yang 

ia ketahui atau yang berhubungan dengn apa yang terdakwa 

alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang 

diperiksa. 

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat 

dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, 

diperlukan beberapa asas untuk landasan yaitu 

a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan 

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat 

bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan disidang 

pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan yang 

diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan 

yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas 

pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Ketua sidang, 

hakim anggota, penuntut umun atau penasehat hukum. 

Tetapi keterangan terdakwa diluar persidangan juga bisa 

dijadikan untuk menemukan bukti dipersidangan asalkan 

dengan alat bukti yang dah. 

b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 

sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa 

dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan terdakwa 

merupakan pernyataan atau penjelasan dari : 

(1) Tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 

(2) Tentang yang diketahui sendiri oleh terdakwa 
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(3) Apa yang dialami sendii oleh terdakwa. 

Bahwa dalam suatu pembuktian keterangan terdakwa saja tidak 

cukup membuktikan dia bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang 

lain, hal ini diatur sesuai Pasal 183 KUHAP yang menerangkan 

bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, 

kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang- kurangnya 

dua alat bukti yang sah. sepintas kita dapat menarik kesimpulan 

bahwa alat bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang 

mempunyai sifat mengikat dan menentukan. Seribu kalipun dia 

mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, 

pengakuan itu belum cukup membutikan kesalahannya, mesti harus 

didukung dengan alat bukti yang lain. Sebab alat bukti keterangan 

terdakwa tidak dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. 

Hal ini untuk menghindarkan penyelundupan orang yang benar- 

benar bersalah. Seandainya alat bukti keterangan terdakwa 

dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan 

menetukan, akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam 

bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku 

tindak pidana. Sedang pelaku yang sebenarnya berlindung bebas 

dibelakang orang yang mengakui kesalahan orang lain. 

Keterangan terdakwa dalam kasus diatas mempunyai kekuatan 

pembuktian yang bebas yaitu hakim tidak terikat pada nilai 

kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. 

Hakim bebas menilai akan nilai kebenaran yang terkandung 

didalamnya, Hakim dapat menerima ataupun menyingkirkan 

sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasan- alasan yang logis 

dan rasional. Seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti 

keterangan terdakwa harus dilengkapi dengan alasan yang 

argumentatif dengan menghubungkan alat bukti yang lain. dan 

dalam kasus diatas hakim benar- benar telah mengemukakan 
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alasan- alasan yang logis untuk memeriksa dan memutus perkara 

diatas.  

Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan disidang pengadilan, 

keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan tidak mempunyai 

alat bukti yang sah. akan tetapi dapat dipergunakan untuk 

membantu menemukan bukti disidang pengadilan, akan tetapi 

dengan syarat didukung dengan alat bukti yang sah dan keterangan 

yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya. Kalau keterangan diluar sidang tidak 

didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak 

dapat digunakan sebagai alat yang membantu menemukan bukti 

disidang. Akan tetapi bila keterangan diluar sidang didukung oleh 

salah satu alat bukti yang sah fungsi dan nilainya tetap sebagai alat 

pembantu menemukan bukti dipersidangan. 

Dari keterangan terdakwa Andhika Nusara Abdhi dan 

Parjiyanto diatas maka penulis menyimpulkan bahwa keterangan 

terdakwa memberikan peranan sebagai alat bukti oleh hakim dalam 

memeriksa dan memutus tindak pidana kealpaan yang 

menyebabkan matinya orang lain adalah : 

1) Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat 

bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung alat 

bukti lain dengan aturan minimal 2 alat bukti. 

2) Bahwa alat bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang 

memiliki sifat mengikat dan menentukan.tetapi harus didukung 

dengan alat bukti yang lain. Keterangn terdakwa saja tidak 

cukup membuktikan kesalahanya walaupun dia telah mengakui 

perbuatanya. 

3) Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang 

bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan 
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sebagai alat bukti dengan jalan mengemukan alasan-alasannya. 

Juga terdakwa tidak di sumpah. 

4) Keterangan terdakwa dapat dijadikan keyakinan oleh hakim 

dalam memutus atau memeriksa perkara tersebut. Karena 

sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas 

batas minimum pembuktian haruslah dibarengi adanya 

keyakinan hakim bahwa memang terdakwalah yang bersalah 

dalam melakukan tindak pidana tersebut. 

Dari keterangan diatas sebenarnya peranan keterangan 

terdakwa benar-benar dapat dijadikan bukti  yang sah dalam 

pengadilan. Keterangan terdakwa hanya untuk menerangkan 

keadaan diri sendiri bukan untuk orang lain dan tidak dapat berdiri 

sendiri kecuali di barengi dengan alat bukti yang lain. Keterang 

terdakwa adalah alat bukti yang nilainya sama dengan alat bukti 

yang lain, untuk itu keterangan terdakwa didalam sidang 

pengadilan dengan cara yang sah menurut undang- undang dinilai 

sebagai alat bukti. 

Memeriksa terdakwa tidak semudah yang diperkirakan karena 

terdakwa mempunyai hak ingkar dan dapat mengaku yang bukan 

sebenarnya lebih- lebih bila sudah ada rencana dari terdakwa dan 

para saksi- saksi tanpa ada kearifan diantara pihak- pihak, 

ketelitian dan kecermatan hakim manganalisa kasus maka maka 

keputusan yang dijatuhkan bisa berakibat fatal dan itu tentunya 

akan merugikan semua pihak. Dilihat dari kasus diatas walaupun 

kedua tersangka sudah mengakui perbuatannya tetapi hakim 

haruslah memeriksa kasus tersebut dari keterangan saksi- saksi dan 

keterangan terdakwa itu haruslah sama terdapat alur yang sejalan 

tentunya.sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa 

terdakwalah yang benar- benar melakukan tindak pidana sesuai 

yang didakwakan kepadanya. Jangan sampai ada orang lain yang 
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mengakui perbuatannya karena ada tekanan ataupun ancaman dari 

oarng lain. 

Disini penulis berpendapat bahwa hakim benar- benar 

menggunakan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu 

alat bukti untuik memeriksa dan memutus perkara kelapaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain dilajalan raya. Hakim haruslah 

benar- benar arif, teliti dan cermat melihat situasi agar keputusan 

tidak menjadi fatal dan merugikan banyak pihak tentunya.   

B Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya 

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang lain dipersidangan dilakukan untuk membuktikan tindak pidana 

kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang didakwakan kepada 

terdakwa. Dalam kasus yang pertama pembuktian dilakukan untuk 

membuktikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain 

yang didakwakan kepada terdakwa Parjiyanto. Terdakwa Parjiyanto didakwak 

melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya Purwanto, 

yang telah melanggat Pasal 359 KUHP jo Pasal 361 KUHP yaitu karena 

kealpaan menyebabkan matinya Purwanto dan dalam melakukan perbuatanya 

tersebut terdakwa sedang menjalankan pekerjaanya sebagai sopir Bus Atmo. 

terdakwa mengemudikan Bus Atmo dari Kartasura menuju Palur, ketika 

sampai di jalan A. Yani di simpang empat depan SMEA Kristen Panggung, 

Jebres, Surakarta telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor Bus Atmo No. 

Pol. AD 1529 CA telah menabrak sepeda motor Honda No.Pol. AD 5590 NS 

kemudian menabrak mobil Box saksi sehingga pengendara sepeda motor yang 

berboncengan tersebut tergencet dan terjerit. Yang kemudian menyebabkan 

matinya korban purwanto dan menyebabkan luka-luka Dian Fatmawati. 
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  Dalam kasus kedua pembuktian dilakukan untuk membuktikan tindak 

pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang didakwakan 

kepada terdakwa Andika Nusara Abdie. Terdakwa Andika Nusara Abdie  

didakwak melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya 

Philipus Anwardadu Seta yang telah melanggat Pasal 359 KUHP. Terdakwa 

Andika Nusara Abdie naik sepeda motor jenis bbek merk Honda Kirana 

dengan No.Pol. AD 5318 GA dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dan ketika 

itu terdakwa melihat trafight light dari arah utara berwarna merah namun 

terdakwa tidak berusaha berhenti namun terus melaju. Setelah sampai di 

perempatan jalan tiba-tiba melintas sebuah mobil toyota Innova dari arah 

timur kearah barat arah timur trafight light berwarna hijau, karena terdakwa 

melaju cukup kencang, terdakwa tidak sempat untuk mrngerem kendaraan 

yang dikendarainya sehingga menabrak bagian kanan depan pintu mobil 

Toyota Innova dengan No.Pol. B 8806 OE yang dikemudikan saksi Totok 

Dwi Purwanto akibat tabrakan tersebut keduanya terjatuh dan Phulipus 

Anwardadu Seta tak sadarkan diri dengan pendarahan kepala. Kemudian 

korban dibawa kerumah sakit Kustati Surakarta. Dan akhirnya korban Philipus 

Anwardadu meninggal dunia. 

  Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pembuktian dengan 

alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan 

hakim. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung alat-alat bukti 

yang sah diatur dlam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: 

6) Keterangan Saksi  

7) Keterangan Ahli 

8) Surat 

9) Petunjuk 

10) Keterangan Terdakwa 

 Pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya 

orang lain diancam Pasal 359 KUHP, bukanlah suatu perkar yang mudah. 

Bahkan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dalam prosese 
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pembuktian yang dapat menghambat jalanya proses persidangan. Menurut 

Bapak Jonni J.H. Simanjuntak, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri 

Surakarta hambatan yang biasa muncul dalam pembuktian terhadap 

kealpaan yang menyebabkn matinya orang lain adalah: 

a. Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu 

dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. 

b. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan 

terdakwa tidak bersesuaian 

c. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan 

saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum 

untuk memutus perkara yang besangkutan. 

d. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak 

pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah salam hal 

kecelakaan antar motor dengan motor, motor dengan mobildan dengan 

pejalan kaki atau orang yang menyeberang 

 Saksi dalam perkara pidana adalah alat bukti yang utama sehingga 

keterangan yang diberikan olrh saksi sangat memiliki pengaruh yang besar 

apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bersesuaian maka tentu 

saja hal itu akan menghambat proses pembuktian. Keterangan saksi yang 

tidak bersesuaian dapat terjadi karena dipersidangan dihadirkan saksi dari 

terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa sebaliknya saksi 

yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban akan 

mmberatkan terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi 

dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian maka hal ini 

juga akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk memutus perkara. Selain 

itu kesulitan juga dapat muncul dalam menentukan siapa yang lalai dalam 

menentukan suatu tindak pidana karena dalam perkara tindak pidana 

kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain kelalain tidak selalu ada 

pada tedakwanya. Hal-hal seperti inilah yang dapat menghambat proses 

pembuktian dipersidangan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 
 

A. SIMPULAN  

Dari uraian masalah yang penulis kemukakan serta pembahasanya, baik 

berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya adalah : 

a. Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat 

bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung alat bukti 

lain dengan aturan minimal 2 alat bukti. 

b. bahwa alat bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang 

memiliki sifat mengikat dan menentukan.tetapi harus didukung 

dengan alat bukti yang lain. Keterangn terdakwa saja tidak cukup 

membuktikan kesalahanya walaupun dia telah mengakui 

perbuatanya. 

c. keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang 

bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan 

sebagai alat bukti dengan jalan mengemukan alasan-alasannya. 

Juga terdakwa tidak di sumpah. 

d. Keterangan terdakwa dapat dijadikan keyakinan oleh hakim 

dalam memutus atau memeriksa perkara tersebut. Karena 

sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas 

batas minimum pembuktian haruslah dibarengi adanya keyakinan 

hakim bahwa memang terdakwalh yang bersalah dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. 
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2. Kendala yang terjadi dalam pembuktiaan tindak pidana kealpaan yang 

menyebabkan matinya orang lain adalah sebagai berikut : 

a. Keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu 

dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. 

b. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan 

keterangan terdakwa tidak bersesuaian 

c. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari 

keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam 

mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang 

besangkutan. 

d. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam 

tindak pidana, misalnya menentukan siapa yang paling bersalah 

salam hal kecelakaan antar motor dengan motor, motor dengan 

mobildan dengan pejalan kaki atau orang yang menyeberang 

 
B.  SARAN 
 

1. Sistem peradilan di Indonesia mengunakan sistem pembuktian secara 

negatif sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan 

dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Dalam praktek 

seringkali hakim hanya berpedoman pada alat bukti menurut Undang-

Undang dalam menjatuhkan putusan, sehingga alangkah lebih baiknya 

disamping menilai berdasarkan alat bukti yang sah juga dipaparkan 

suatukeyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar bahwa pembuktian 

berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam 

menjatuhkan putysan dapat dilakukan denagan seadil-adilnya. 

2. Hambatan yang sering muncul dalam pembuktian tindak pidana 

kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dijalan raya adalah 

tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi dan 

keterangan terdakwa dengan saksi serta menentukan siapa yang benar-
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benar lalai dalam suatu tindak pidana sehingga hakim harus benar-benar 

jeli dalam menilai alt-lat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa maupun 

oleh Jaksa Penuntut Umum.S 

3. Tingginya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain 

tersebut hendaknya sapat dilakukan sosialisasi tentang bahya yang 

timbul sari ketidak hati-hatian sehingga dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berhati-hati atau mematuhi peraturan yang berlaku. 
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