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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti 

1) Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana 

 Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di 

dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan 

pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk 

menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam 

sidang pengadilan. 

 Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian 

tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut 

Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwaperistiwa yang dikemukakan 

dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya 

oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan 

Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum 

mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya 

(requisitoir). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh 

Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan. 

 Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan 

Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan 

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur 

tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta 

kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. 
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Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:
1
 “Pembuktian 

mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu 

peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.” 

Darwan Prinst berpendapat bahwa:
2
 “Pembuktian adalah pembuktian bahwa 

benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.” 

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:
3
 “Pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan 

kesalahan yang didakwakan.” 

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:
4
 “Hukum Pembuktian 

adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-

macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam 

pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta 

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 

2) Sistem Pembuktian Yang Dikenal Dalam Hukum Acara Pidana 

  Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti 

yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat 

bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk 

keyakinannya.
5
 

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: 

1. Undang-undang; 

2. Doktrin atau ajaran; 

                                                           
1
 Martiman Prodjohamidjojo. Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Jakarta, 1984, h.11. 
2
 Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, h.133. 

3
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.273. 
4
 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 

2003, h.10. 
5
 Hari Sasangka, Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, 

h.11. 
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3. Yurispruidensi.
6
 

   Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun 

hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang 

didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 

berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. 

Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran 

materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan 

kebenaran formal. 

   Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada 

beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. 

Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). 

   Berikut ini penulis akan menguraikan keempat sistem atau teori 

pembuktian tersebut di atas sebagai berikut: 

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif  

(Positief Wettelijke Bewijs Theorie) 

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang 

melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat 

bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak 

diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal 

(formale bewijstheorie). 

Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-

undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun 

apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi misalnya ada dua orang saksi 

yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa 

maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun 

barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. 

Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, 

maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa. 

                                                           
6
 Ibid, h.10. 
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b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu 

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim 

sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian 

terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. 

Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan 

terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh 

suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka 

dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti. 

c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang 

logis (La Conviction Rais onnee) 

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar 

keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian 

disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan 

pembuktian tertentu. 

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena 

hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini 

memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di 

samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan 

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan 

keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. 

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief 

Wettelijk) 

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru 

semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang 

secara negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 

183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.  Pasal 183 KUHAP berbunyi: 

“Hakim  tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
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  Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian 

harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, 

disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 

  Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada 

Pasal 294 ayat (1) Herziene Inlands Reglement (HIR) yang berbunyi: “Tidak 

seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan 

alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan 

bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”. 

  Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah 

ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 

1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali 

apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang 

mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah 

bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya”. 

  Sistem pembuktian berdasar undangundang secara negatif (negatief wettelijk) 

sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah 

selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat 

menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang 

sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika 

ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada 

patokanpatokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. 

  Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian 

yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat 

dijatuhkan pidana harus dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan 

hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

3) Asas-Asas Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana 

 Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori 

tentang beban pembuktian, yaitu: 

1. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum 



 

19 
 

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-

undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki 

hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitornya. 

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus 

mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak 

demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. 

Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi 

asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri 

sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 

66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak 

dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat 

dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”. 

2. Beban Pembuktian pada Terdakwa 

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak 

pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan 

menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, 

terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori 

beban pembuktian jenis ini dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” 

(Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof”). 

3. Beban Pembuktian Berimbang 

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat 

Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut 

Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa 

beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban 

pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian 

tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori 

beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu: 

a) Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum 

membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alatalat bukti 

sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat 
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menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum 

sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. 

b) Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi 

menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau 

“murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan 

ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian 

yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut 

saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.
7
 

4) Macam-Macam Alat Bukti 

 Pembuktian Proses pembuktian peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang 

berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat bukti yang sah. Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti 

yang sah dikenal di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) 

yaitu: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa.” 

 Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak 

pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa 

tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya 

tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. 

 Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang 

melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta terdakwa 

tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu 

berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal 

ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. 

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindak 

pidana perkosaan haruslah merujuk Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa 

                                                           
7
 http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktianterbalik_19.html 8 Oktober 2020, 

Surakarta 
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dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun”.
8
 

 Untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana 

perkosaan, tetap berpedoman kepada alat-alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 

184 KUHAP yaitu: 

a. Keterangan Saksi; 

Keterangan saksi dalam perkara ini biasanya diminta dari keterangan korban 

sendiri mengenai bagaimana kejadian sebenarnya, mengingat dalam tindak 

pidana perkosaan tidak terdapat saksi lain selain korban. Keterangan korban 

sebagai saksi, juga menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa perkosaan 

dipidana. Terlebih lagi ketika terjadi pemerkosan, ternyata korban melawan dan 

hal ini bisa dilihat dari keadaan tubuh korban dan terdakwa. 

b. Keterangan Ahli; 

Keterangan ahli diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, seperti 

seorang dokter umum atau dokter kejaksaan yang memberikan keterangan di 

depan sidang yang menyatakan bahwa benar telah terjadi perkosaan terhadap 

korban, yang dapat dilihat dari bekas cengkraman dan luka-luka yang terdapat di 

tubuh korban serta sperma yang menempel pada pakaian korban. Seorang ahli 

dapat memberikan keterangannya di sidang pengadilan tetapi juga dapat 

memberikan keterangannya melalui keterangan yang ditulis disebuah kertas atau 

yang menurut para penegak hukum atau para ahli sering disebut Visum et 

Repertum (VeR). 

c. Alat Bukti Surat; 

Dalam tindak pidana perkosaan alat bukti surat yang dipergunakan adalah alat 

bukti Visum et Repertum (VeR) yang diberikan oleh dokter yang telah ditunjuk 

oleh pengadilan. Kegunaan Visum et Repertum (VeR) ini untuk menambah 

keyakinan hakim apakah benar telah terjadi tindak pidana perkosaan. Visum et 

Repertum (VeR) yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit yang telah 

ditunjuk digunakan untuk membuktikan bahwa bagaimana keadaan pada diri si 

korban setelah terjadi perkosaan. Pada umumnya dalam dunia kedokteran 

                                                           
8
 Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
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seorang yang telah melakukan hubungan badan/ hubungan suami-istri, selaput 

darah pada perempuan robek atau luka. Dari situlah hakim dapat menyimpulkan 

apakah telah terjadi perkosaan atau tidak serta perbuatan tersebut dilakukan 

dengan cara bagaimana, dengan kekerasan atau paksaan atau dilakukan atas 

dasar suka-sama suka. 

d. Alat Bukti Petunjuk; 

Petunjuk juga digunakan untuk menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa 

bersalah atau tidak. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat serta dari 

keterangan terdakwa yang dijadikan satu, kemudian disatukan dan akan 

membuat satu petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa 

terdakwa bersalah atau tidak. Tidak hanya itu, bukti seperti sperma yang terdapat 

disekitar vagina korban, rusaknya selaput darah dan pakaian dalam korban juga 

menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan telah terjadi 

perkosaan pada korban. Kecil kemungkinan apabila laporan mengenai terjadinya 

perkosaan dilakukan setelah beberapa hari setelah kejadian, karena ditakutkan 

bukti-bukti yang diperlukan menjadi lemah atau tidak tampak lagi sehingga sulit 

bagi hakim untuk percaya bahwa telah terjadi perkosaan. 

e. Keterangan Terdakwa 

Diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti terdakwalah yang acap kali 

diabaikan oleh hakim karena: 

a) Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat 

bukti yang lain, misalnya keterangan saksi; 

b) Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang 

isinya tidak benar; 

c) Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi 

penyangkalan terhadap dakwaan
;
 

Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. 

 

 Dari ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa 

mengandung nilai pembuktian, yaitu: 
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a) Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan; 

b) Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu perbuatan yang 

dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang 

dialaminya sendiri; 

c) Nilai ketarangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri; 

d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya 

bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti 

yang lain. 

 

 Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau di dalam pasal tersendiri di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu syarat dalam 

pembuktian, namun dalam praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan 

keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. 

 Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal 

yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap 

perkara pidana yang dituduhkan
9
. 

 Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan 

penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai 

barang bukti. Di pengadilan, barang bukti tersebut dipergunakan pada saat 

pemeriksaan barang bukti dan guna dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti 

dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, 

lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan 

dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan 

ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan tedakwa 

sendiri. 

5) Hukum Pembuktian dan Sumber-Sumber Hukum Pembuktian 

1. Hukum Pembuktian 

Dalam mempelajari aturan pembuktian, kita akan menemukan beberapa istilah 

dalam hukum pembuktian sebagai berikut : 
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a) Alat Pembuktian (bewijsmiddel) 

b) Penguraian Pembuktian (bewijsvoering) 

c) Kekuatan Pembuktian (bewijskracht) 

d) Dasar Pembuktian (bewijsgrond) 

1. Alat Pembuktian : oleh karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan 

pada hakekatnya selalu terletak dalam masa lampau, maka diperlukanlah 

alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkannya kembali. Kejadian-

kejadian tersebut ataupun hal-hal lain, dari mana mereka dapat disimpulkan, 

biasanya dapat dan akan meninggalkan tanda-tanda, ada kalanya bersifat 

lahiriah dalam dunia luar, yang mana dapat dipertunjukan untuk disaksikan 

Hakim, atau bersifat batiniah dalam kesadaran manusia, yang dengan 

keterangan-keterangan dapat dikemukakan. Dari satu dan lain hal, maka 

Hakim dapatlah dengan kepastian yang lebih kurang menggambarkan suatu 

kejadian kembali. Alat-alat dengan mana tanda-tanda tersebut disampaikan 

pada Hakim (keterangan lisan atau tertulis dan pengalaman sendiri) disebut 

alat-alat bukti. 

2. Penguraian Pembuktian : penguraian pembuktian adalah cara-cara 

mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian tersebut 

memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perkara di persidangan 

Pengadilan. Hakim haruslah meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa 

telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya, oleh karena pertama-

tama atas dasar hal-hal yang terbuktilah dapat dijawab pertanyaan tentang 

dapat dihukumnya sesuatu perbuatan dari terdakwa. 

3. Kekuatan Pembuktian : kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari 

masingmasing alat bukti. Dalam pembuktian, maka Hakim adalah sangat 

terikat pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti. 

4. Dasar Pembuktian : dasar pembuktian adalah isi (inhoud) dari alat bukti 

yang dinamakan dasar pembuktian. Umpama, keterangan seorang saksi 

bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti; tetapi keadaan apa yang 

dilihatnya, yaitu apa yang dialaminya ataupun yang diterangkannya sebgai 

saksi disebut dasar pembuktian
10

. 
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  Pada ketentuan ini “hukum pembuktian” dalam sidang pengadilan 

dilakukan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan 

dari terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan 

dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum akan berusaha untuk menyatakan 

dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum
11

. 

  Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang 

mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-

alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus 

guna mengetahui faktafakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam 

pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta 

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian
12

 . 

  Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa sistem hukum 

pembuktian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum 

pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling 

pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. 

  Atas pengertian sistem hukum pembuktian ini, Akil Mohtar mengutip 

pendapat Indriyanto Seno Adji menyimpulkannya dengan kata-kata : Jadi, 

sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya 

alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan 

materiil yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu 

kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan 

(tindak) pidana yang didakwakan kepadanya
13

. 

  Kemudian apabila dijabarkan secara lebih khusus mengenai hukum 

pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP berorientasi kepada dimensi-

dimensi sebagai berikut: 

a. Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut 

hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di 
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sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (asas 

“unus testis nullus testis”), tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri 

sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu 

alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungannya satu dengan 

yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu 

kejadian atau keadaan tertentu dan berikutnya petunjuk diperoleh dari 

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

b. Adanya “asas pembuktian undang-undang secara negatif” atau lazim 

dipergunakan terminologi asas “Negatief Wettelijk Bewijstheorie” untuk 

menyatakan seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu 

sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. 

c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian 

serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh 

memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, 

persesuaian dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan 

oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan 

kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 

memperngaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara 

melakukan pembuktian
14

. 

2. Sumber-Sumber Hukum Pembuktian Sumber-sumber hukum pembuktian 

       adalah : 

a. Undang-Undang; 

b. Doktrin Atau Ajaran; 

c. Yurisprudensi 

  Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapan atau 

menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan 

doktrin atau yurisprudensi
15

. 
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a. Undang-Undang 

 Pada dasarnya, aspek “pembuktian” dimulai tahap penyelidikan perkara 

pidana dimana tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan, sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya 

dengan penyidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat 

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh 

karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 

KUHAP untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan 

penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan 

alat-alat bukti
16

. 

 Proses awal “pembuktian” di depan sidang pengadilan mulai dengan 

pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP) akan tetapi 

bagi JPU proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana 

(requisitoir) yang dapat dilanjutkan dengan repliek atau re-repliek. 

Kemudian bagi terdakwa dan atau penasihat hukum akan berakhir dengan 

dibacakan pembelaan (pledooi), yang dapat dilanjutkan dengan acara 

dupliek atau re-dupliek sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses 

pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan (vonnis) baik di 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut 

dilakukan upaya hukum banding
17

. 

 Secara konkrit Adami Chazawi menandaskan, bahwa : “Dari pemahaman 

tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan 

di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 

2 bagian, yaitu : 

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; 

2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan 

hukum. Bagian pembuktian yang pertama, adalah kegiatan pemeriksaan 

alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (a 

                                                           
16

 Lilik Mulyadi, Op. Cit. h.77. 
17

 Ibid. h.479. 



 

28 
 

decharge) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian 

pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan 

secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 

ayat 1 huruf a KUHAP). Dimaksudkan selesai menurut Pasal ini tiada lain 

adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan fakta-fakta dari alat-alat 

bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan 

setempat). Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa 

penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan 

penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU 

pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya 

(requisitoir). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan 

(pledooi), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonnis) 

yang dibuatnya
18

.” 

 Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi “hukum pembuktian” ini 

secara hukum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Ketentuan 

normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian 

UndangUndang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)
19

. 

b. Doktrin Atau Ajaran 

 Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti 

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; 

tanda; hal yang menjadi tanda perbuatan jahat
20

. Pembuktian merupakan 

proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukakan benar atau 

salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan
21

. 

 Menurut M. Yahya Harahap, dikaji dari perspektif yuridis, pembuktian 

adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 

caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang 

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur 
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mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan 

kesalahan terdakwa
22

. 

 

c.   Yurisprudensi 

a. Yurisprudensi ialah ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan 

hakim
23

. 

b. Yurisprudensi ialah kumpulan/sari keputusan Mahkamah Agung tentang 

berbagai vonis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan 

pemutusan kebijaksanaan para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-

kasus perkara yang (hampir) sama; dengan adanya yurisprudensi itu para 

hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum atau 

yurisprudensi itu juga merupakan sumber hukum
24

 . Penerapan hukum 

pembuktian dalam putusan hakim dapat dipahami melalui bentuk surat 

putusan pemidanaan
25

. 

1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan 

a. Definsi Putusan Hakim 

      Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan 

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

      Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau 

kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan 

masakmasak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan
26

. 

      Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu 

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 

menyeleseiakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya 

yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang 
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dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di 

persidangan. 

      Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan 

akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu 

dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak- 

pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

 

b. Bentuk-Bentuk Putusan 

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu 

perkara yaitu: 

1. Putusan Bebas; 

2. Putusan Lepas dari segala tuntutan; 

3. Putusan Pemidanaan 

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut :  

a) Putusan Bebas/ vrij spraak 

 Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas 

dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquitall. Terdakwa dibebaskan dari 

tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. 

Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila 

pengadilan berpendapat: 

1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; 

2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak 

terbukti” secara sah dan meyakinkan. 

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang 

bersangkutan menilai: 

a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. 

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan 

kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup 

terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim. 

b. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 
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KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah. 

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan 

dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan 

pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu: 

1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, 

semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan 

saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, 

tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang 

didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim; 

2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi 

batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan 

ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja; 

3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan 

yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian 

demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa 

pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian 

kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung 

dengan keyakinan hakim. 

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Onslag Van 

 Rechtsvervolging 

 Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang 

berbunyi: “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”. 

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:
27

 

1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan 

 meyakinkan; 

2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 

 didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Putusan lepas dari segala 
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 tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang 

 telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara 

 putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah 

 bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak 

terbukti  secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala 

tuntutan  hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum 

terbukti tidak  merupakan suatu tindak pidana. 

c) Putusan Pemidanaan 

 Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. 

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada 

terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika 

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Sesuai 

dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa 

didasarkan pada penilaian pengadilan. 

 Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan 

hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas 

batas minumum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan 

terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak 

pidananya. Putusan pemidanaan ini, memerimtahkan untuk menghukum 

terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena 

titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan 

ancaman pidana tersebut. 

c. Pertimbangan Hukum Dari Hakim 

  Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pada 

Pasal 1 menyatakan yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

negara yang merdeka, oleh karena itu hakim diberi kebebasan secara 

bertanggungjawab dalam menjatuhkan putusan. Putusan selanjutnya menjelma 

menjadi perwajahan pertama dari pengadilan, karena didalam putusan itulah 
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termuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang di buat oleh hakim yang 

kemudian menjadi gambaran representasi dari kewibawaan pengadilan. Semakin 

berkualitas suatu putusan, dengan kata lain semakin baik dan komprehensif 

pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.
28

 

  Hakim indonesia terikat pada sistem perundang-undangan yang berlaku, 

akan tetapi hakim di Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi sebagai 

precedent seperti halnya di Inggris dan Amerika. Hal ini berarti hakim 

mempunyai kebebasan untuk meninjau ulang putusan-putusan yang telah 

dibuatnya, apakah masih patut dipertahankan sehubungan dengan adanya 

perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat berhubungan dengan adanya 

pertumbuhan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan hakim wajib mengadili, 

mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai 

rasa keadilan mereka.
29

 Hakim di Indonesia tidak saja menerapkan hukum 

sebagai corong undang-undang tetapi juga melakukan penemuan dan 

pembentukan hukum. 

  Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 

Hakim dalam memberikan putusan juga dapat melihat pada nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang 

kekuasaan kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali,mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai bagian dari 

salah satu pemimpin keduniawian didalam pertanggungjawaban pidana anak, 

pemidanaan terhadap anak, dan memutus perkara anak, disamping berdasarkan 

ketentuan yuridis, harus memahami proses perilaku keluarga, proses sosial anak 

secara umum, aspek kriminologi, aspek phsikis anak, agar hakikat keadilan 

dapat diwujudkan. Pemahaman aspek kriminologis dalam hubungannya dengan 

tindak pidana sangat relevan juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika 

menangani perkara anak, sehingga putusannya akan menjadi adil dan tepat. 

Karena kenakalan yang dilakukan anak adalah suatu ke-khasan dan sangat 

berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
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  Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum 

menjatuhkan putusan pada anak, terutama pertimbangan-pertimbangan yang 

menyangkut aspek kejiwaan, dan masa depan yang jauh lebih penting daripada 

penjatuhan pidana secara fisik.Untuk menentukan apakah kepada anak akan 

dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat 

ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan ; 

keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/ orang tua asuh, hubungan 

antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya dan hakim juga wajib 

memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, Hakim dalam 

menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan 

dengan kasus atau perkara. 

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati 

nurani dari hakim itu sendiri. Hakim itu selain dipandu oleh rasio, para 

hakim juga mempunyai naluri yang tajam bilamana berhadapan dengan 

suatu kasus. 

  Apabila dijabarkan lebih detail, maka pertimbangan hakim dipengaruhi 

oleh pertimbangan-pertimbangan berikut ini : 

a) Pertimbangan Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama, 

pertimbangan ini didasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam 

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 

harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya 

: 

1) Dakwaan jaksa penuntut umum; 

2) Tuntutan pidana; 

3) Keterangan saksi; 

4) Keterangan terdakwa; 

5) Barang bukti.
30

 

 

b) Pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis dan filosofis. 

1) Pertimbangan Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan, 
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2) Pertimbangan Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
31

 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan 

1) Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang 

terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan 

seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara 

kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata 

perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan 

pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar 

dengan kekerasan.
32

 Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti 

mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.
33

 Pada zaman dahulu tindak 

pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana 

perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang 

melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku 

terhadap korban. 

 Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang 

berbunyi sebagai berikut: „‟Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan 

ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena 

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun‟‟. 
34

 

 Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang 

bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan 

penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman 

dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan 

perkosaan adalah : 

a) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa 

persetujuannya. 
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b) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang 

dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang 

bersangkutan. 

c) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang 

wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuanya, dilakukan ketika wanita 

tersebut ketakutan 

Pasal 285 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:
35

 

a. Perbuatannya : memaksa; 

b. Caranya : 1) dengan kekerasan; 

       2) ancaman kekerasan;  

c. Objek : seseorang perempuan bukan istrinya; 

d. Bersetubuh dengan dia; 

 Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain 

dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain 

itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan 

kehendak sendiri. Menerima kehendak ini setidaknya ada dua macam, yaitu: 

a) Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirrinya; atau 

b) Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki 

orang yang memaksa. 

 Cara-cara memaksa disini terbatas dengan ada dua cara, yaitu kekerasan dan 

ancaman kekerasan . Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam 

undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada Pasal 89 yang merumuskan tentang 

perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya 

disamakan dengan menggunakan kekerasan. R. Soesilo member arti kekerasan 

dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil 

secara tidak sah. Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri 

atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. 

 Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang 

bersangkutan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini 

memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. 
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b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan 

merupakan cara melakukan perbuatan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 dapatlah 

didefenisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan 

pada orang lain yang untuk mewujudkan diisyarakatkan dengan menggunakan 

kekuatan badan besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu 

menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, 

maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak 

terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk 

dengan pisau dan sebagainya. 

 Ancaman kekerasan adalah “ancaman kekerasan fisik yang ditunjukan pada 

orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat 

saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukkan perbuatan fisik yang besar atau 

lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan ada mungkin segera 

dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak mmbuahkan hasil 

sebagaimana yang diinginkan „pelaku”. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek 

penting yaitu sebagai berikut: 

1. Aspek objektif ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 

perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 

secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi 

tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang 

diobjektifkan). 

2. Aspek subjektif ialah timbulnya suatu percayaan bagi si penerima kekerasan 

(korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in 

casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. 

Aspek kepercayaan ini sangan penting dalam ancaman kekerasan sebab jika 

kekerasan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan 

membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Kekerasan dan 

ancaman kekerasan ditujukan pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. 

Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan 

kausal dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi 
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sebenarnya terjadi persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan 

memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. 

Perkosaan ini adalah tindak pidana materil, dan bukan tindak pidana formal 

walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 yakni 

memaksa. 

2) Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan 

 Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat 

digolongkan  menjadi beberapa motif diantaranya : 

1. Seductive Rape 

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan 

bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara kedunya 

sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh 

anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman. 

2. Sadistic Rape 

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat 

kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan 

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. 

3. Anger Rape 

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam 

ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual 

bukan merupakan tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya. 

4. Domination Rape 

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya terhadap korban. 

Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya 

adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku 

dapat menunjukan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : 

Pemerkosaan pembantu oleh majikan. 

5. Exploitasion Rape 

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap 

pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa 
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menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya 

terhadap korban.
36

 

3) Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan 

a) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan  

 Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak 

pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan 

masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu 

perkosaan
37

. Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu 

yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-

kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak 

langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor 

pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana 

perkosaan.
38 

 Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan 

kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya 

emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam 

masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua 

adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, 

agama, bacaan dan film.
39

 Faktor-faktor seperti itulah yang mendorong seseorang 

melakukan perkosaan, namun yang paling sering ditemui adalah faktor bacaan dan 

film yang mengandung unsur porno di dalamnya. Bacaan dan film berkonten negatif 

yang dapat diakses melalui internet dengan mudah tersebut dapat dengan cepat 

merangsang seseorang untuk segera melampipaskan nafsunya, hal ini dapat kita lihat 

dari sering terjadinya tindak pidana perkosaan dikarenakan tontonan yang berbau 

porno tersebut. 

 Terjadinya tindak pidana perkosaan biasanya di dukung oleh keadaan 

lingkungan dan keadaan si korban. Ketika keadaan mendukung untuk terjadinya 

tindak pidana perkosaan maka pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya. Lalu 
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keadaan korban juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

perkosaan, misalnya korban merupakan seseorang yang memang rentan menjadi 

korban perkosaan. Sebagai contoh jika keadaan korban merupakan seseorang yang 

menyandang cacat baik itu secara fisik ataupun mental, tentu akan lebih mudah 

dalam melakukan perkosaan. Hal ini terjadi karena saat ini pelaku tindak pidana 

perkosaan dalam melakukan aksinya sudah membabi buta, tidak lagi melihat wanita 

dari sisi cantik ataupun kemolekannya, yang tepenting bagi pelaku hanyalah 

terpuaskan hawa nafsunya. 

 Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa 

faktor yaitu :
40

 

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika 

berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk 

berbuat tidak senonoh dan jahat 

2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang 

semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya 

boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah 

akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. 

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan 

yang terjadi di tengah masyarakat.nilai-nilai keagamaan yang semakain terkikis 

di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan 

peran agama adalah sangat profesional untuk mendorong seseorang berbuat jahat 

dan merugikan orang lain. 

4. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai 

perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma 

keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur 

masyarakat. 

5. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang 

dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota-anggota 

msyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak 

berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan 

diterimanya. 
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6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. 

Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dam menuntunnya untuk dicarikan 

kompensasi pemuasnya. 

7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap 

sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan 

merugikan. 

  Penyebab dari terjadinya tindak pidana perkosaan tidak bisa dipungkiri 

bahwa kadang terjadi karena kesalahan korban itu sendiri, misalnya seperti 

menggunakan pakaian yang mengundang nafsu lakilaki. Namun, tidak semua 

kasus perkosaan terjadi karena kesalahan korban, dan tidak semua kasus 

disebabkan oleh hal seperti itu, jadi sungguh disayangkan sekali jika masyarakat 

umum sering menilai penyebab dari perkosaan itu adalah akibat 

perrempuan(korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah menjadi korban atas 

kebringasan nafsu seksual laki-laki. 

  Masih banyak penyebab-penyebab tindak pidana perkosaan yang terjadi 

karena hal-hal diluar dari diri korban yang perlu di pertimbangkan. Salah satu 

hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kasus perkosaan adalah dengan 

ditegakkannya hukum yaitu dengan memberikan hukuman yang berat bagi 

pelaku perkosaan karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang 

merusak tatanan kehidupan. 

b) Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban 

 Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang memberikan banyak 

sekali dampak negatif khususnya untuk si korban. Baik dampak secara fisik, mental 

maupun dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Korban perkosaan umumnya 

merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa 

dilupakan sepanjang hidupnya. 

 Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana 

perkosaan: 

1. Dampak secara fisik 

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan 

seksual, luka pada bibir (lesion on lip caused by scratch), luka pada alat 

kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, 
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kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada 

panggul, dan lain-lain. 

2. Dampak secara mental 

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu 

(kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan 

orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut 

dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin 

(secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, 

membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-

lain. 

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial 

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan 

suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan 

dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain
41

 

Penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya 

tidak hanya terjadi pada saat terjadinya perkosaan. Penderitaan yang sebenarnya 

justru terjadi pasca terjadinya perkosaan . penderitaan yang di alami korban 

perkosaan meliputi penderitaan fisik, penderitaan psikis dan penderitaan sosial. 

Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan, luka lebam yang di sebabkan 

karena tangkisan ataupun pemberontakan yang di lakukan saat terjadi perkosaan, 

pendarahan,dan sebagainya, Penderitaan psikis meliputi: kesedihan mendalam 

yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa 

kotor,depresi, trauma,menutup diri, dan sebagainya, Penderitaan sosial meliputi: 

cibiran dari masyarakat, pandangan negatif, labeling yang diberikan masyarakat, 

dan bahkan pendiskriminasian. Posisi korban perkosaan dalam masyarakat 

bahkan seperti seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang harus mendapatkan 

sanksi sosial seperti itu. 

Melihat berbagai dampak yang dirasakan oleh korban perkosaan maka perlu 

sekali adanya dukungan baik dari keluarga, lingkungan masyarakat maupun system 

peradilan pidana untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban 

baik secara fisik maupun psikis serta mengenai kehidupan pribadi sosialnya agar 
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korban perkosaan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus 

merasa bersalah seumur hidup atas apa yang telah di alaminya. 

B. Hasil Penelitian 

        Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 

42/Pid/2017/PT Pada bab ini penulis akan menyajikan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan atau analisis terhadap perkara pidana yang sudah di putus oleh Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin. Analisa terhadap perkara ini untuk mengetahui bagaimana proses 

pembuktian dan pertimbangan hakim di dalam memutus bebas perkara tindak pidana 

yang mana pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Marabahan yang menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa 7 tahun penjara sehingga muncul disparitas berbahaya 

perbuatan tersebut dapat diperbandingkan sehingga dapat mewakili pemasalahan seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengetahui secara lebih rinci dan 

mendalam tentang perkara tersebut, maka berikut penulis akan menguraikan hasil 

penelitian yang telah diperoleh putusan diatas yaitu identitas terdakwa, kasus posisi, 

dakwaan, tuntutan, amar putusan, upaya banding, kontra memori banding, putusan 

tingkat banding. 

1. Identitas Terdakwa 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara para Terdakwa: 

Terdakwa I : 

Nama Lengkap   : ARSAN Bin EFENDI; 

Tempat Lahir   : Antar Baru; 

Umur/Tanggal Lahir  : 20 Tahun / 27 April 1996; 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki; 

Kebangsaan   : Indonesia; 

Tempat Tinggal   : Anjir Talaran Km.4 RT.001 / RW.001 Desa Antar    

        Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito   

        Kuala; 

Agama     : Islam; 

Pekerjaan    : Swasta. 
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Terdakwa II : 

Nama Lengkap   : JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm); 

Tempat Lahir   : Antar Baru; 

Umur/Tanggal Lahir  : 37 Tahun / 07 Juli 1979; 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki; 

Kebangsaan   : Indonesia; 

Tempat Tinggal   : Anjir Talaran Km 5 RT.002 / RW 001 Desa Antar  

       Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito  

          Kuala; 

Agama    : Islam; 

Pekerjaan     : Petani. 

 

Terdakwa III : 

Nama Lengkap   : ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT; 

Tempat Lahir   : Antar Baru; 

Umur/Tanggal Lahir  : 26 Tahun / 04 Februari 1991; 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki; 

Kebangsaan    : Indonesia; 

Tempat Tinggal    : Anjir Talaran Km.4 RT.001 / RW.001 Desa Antar 

       Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito  

                     Kuala; 

Agama    : Islam; 

Pekerjaan       : Swasta. 

 

2. Uraian Singkat Peristiwa 

 Pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah SM 

(korban) di Jalan Anjir Talaran Desa Antar Baru RT 001 Kecamatan Marabahan 

Kabupaten Batola telah terjadi serangkaian kekerasan seksual berupa persetubuhan 

terhadap SM yang mana kejadian bermula ketika korban dikunjungi oleh seorang 

laki-laki yang bernama ES dan SH, kedua orang tersebut masuk kerumah korban dan 

mengancam kepada korban untuk melayani nafsu birahinya mereka yang mana jika 
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korban tidak melayani perbuatan mereka yang tidak segan-segan akan membantai 

keluarga korban termasuk anak, suami, orang tua, dan adik korban bahkan pelaku 

juga meminta sejumlah uang kepada korban, dimana dalam halini membuat 

korbanmerasa ketakutan dantrauma akibat ancaman daripelaku, sehingga korban rela 

melakukan perbuatan apa yang dikehendai pelaku. Setelah perbuatan itu selesai, 

masuklah 5 (lima) orang lagi yaitu SS, MJ, JNI, ARS, dan AD untuk melakukan hal 

yang sama seperti apa yang dilakukan kedua pelaku sebelumnya bahkan mereka 

mengancam korban akan memperkosa anaknya jika tidak mau diam. Hal ini yang 

membuat korban merasa sangat lemas akibat perbuatan yang dilakukan pelaku 

terhadap korban. Dengan keadaan lemas korban masih saja membersikan lantai yang 

berceceran sperma akibat perbuatan pelaku pemerkosaan yang dilakukan pelaku, 

guna suami korban tidak mengetauhi hal apa yang telah terjadi kepada dirinya. 

Kejadian ini tidak hanya dilakukan sekali saja oleh pelaku bahkan telah terjadi 6 

(enam) kali Perbuatan yang sama dilakukan pelaku dengan orang yang berbeda-beda 

dan dengan kurun waktu bulan juli sampai dengan September. Saksi SW curiga 

kepada korban akibat sering mengeluh dibagian perut kemudian saksi sengaja 

meninggalkan handphone dirumah saat ditinggal ke kebun. Disitulah saksi merasa 

curiga terhadap sikap korban sehingga saksi mendesak kepada korban agar 

diceritakan sebenarnya. Kemudian saksi dan korban bersama-sama melaporkan 

kejadihan tersebut. 

3. Dakwaan 

 Bahwa terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, terdakwa II JAINURI Alias INJAE 

Bin SUPDIANSYAH (Alm), terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin 

SELAMAT dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi 

SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Bin 

MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI (berkas 

terpisah dalam berkas perkara atas nama SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU 

(Alm), dkk) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama, pada hari Senin 

tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang 

ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi 

SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru 

Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 
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2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi 

SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI 

SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 

Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak 

dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016 sekitar jam 23.30 wita yaitu 

pada sekitar seminggu setelah kejadian pada tanggal 19 Juli 2016 bertempat di 

sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti 

SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir 

Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada 

hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Agustus tahun 

2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi 

SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI 

SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 

Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak 

dapat diingat lagi pada akhir bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 Wita 

bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI 

SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS 

(Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan 

Kabupaten. Batola, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 

Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI 

SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS 

(Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan 

Kabupaten. Batola, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 

2016 sampai dengan bulan September 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

tertentu dalam tahun 2016 yang bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi 

SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI 

SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 

Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola atau setidak-tidaknya di suatu tempat 

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
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pernikahan yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis. 

4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum 

a. Menyatakan Terdakwa I. ASN Terdakwa II. JNI dan Terdakwa III. AD telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan secara bersama-sama 

dengan berulangkali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam 

Dakwaan Pertama Penuntut Umum ; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASN, Terdakwa II. JNI dan 

Terdakwa III. AD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 

8 (delapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan 

dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan; 

c. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning 

bermotif ; - 1(satu) buah sprei warna kuning bergambar ; - 1 (satu) unit 

Handphone merk Hammer warna putih list hitam ; Dikembalikan kepada saksi 

SW 

d. Menetapkan agar Para Terdakwaa dibebani membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp 2.500,- (duaaribu lima ratus rupiah) ; 

5. Amar Putusan 

a. Menyatakan Terdakwa I. ASN, Terdakwa II. JNI dan Terdakwa III. AD tersebut, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Bersama-sama Melakukan Perkosaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut ; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun ; 

c. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun ; 

d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

f. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; 
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g. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning 

bermotif ; - 1 (satu) buah sprei warna kuning bergambar ; - 1 (satu) unit 

Handphone merk HAMMER warna putih list hitam Dikembalikan kepada saksi 

SW; 

h. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). 

6. Upaya Banding Terdakwa 

a. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dalam proses persidangan dimana dalam kasus ini sangat jelas bahwa para 

pemohon banding tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap SM. Dalam 

proses penyelidikan dan penyidikan sebelum mendapat bukti pengakuan, 

didahului dengan penyiksaan fisik yang dibuktikan laporan terhadap provam 

polda Kalimantan Selatan. 

b. Adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang 

kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat 

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu. 

c. Pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri marabahan perkara nomor: 

20/Pid.B/2017/PN MRH terdapat tidak kesesuaian yakni dengan alasan sebagai 

berikut: 

1) Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya 

mengulang dari apa yang dibuat oleh jaksa penuntut umum,tetapi fatafakta 

hukum yang terungkap dalam persidangan yang dikemukakan penasehat 

hukum para banding sama sekali dikesampingkan, yang sebenarnya dalam 

persidangan penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. 

2) Dalam perkara ini para pemohon banding melakukan perbuatan bersama-

sama dan pada waktu yang terjadi berbeda-beda yaitu pada tanggal 18 juli 

2016, 19 juli 2016, agustus 2016, dan tanggal 10 september 2016 sesuai 

dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang harus dibuktikan pernah 

terjadi. 

3) Bahwa dalam persidangan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi korban 

untuk didengar keterangan yang sebenarnya, peristiwa terhadap perbuatan 

yang dilakukan para pemohon banding, karena dakwaan penuntut umum 
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berdasarkan hasil penyidikan peristiwa sebelum para permohon banding 

dijadikan tersangka dalam status quo sebelum didampingi penasehat hukum 

diawali dengan perbuatan penganiyaan/ perbuatan melawan hukum dalam 

menegakkan hukum, yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, 

sekalipun dapat dipastikan diingkari oleh pihak kepolisian dalam 

persidangan, akan tetapi para pemohon banding dapat membuktikan dan 

membantah pengingkaran tersebut dengan bukti foto hasil penganiyaan dan 

didukung saksi-saksi dan setelah peristiwa melanggar hukum kemudian para 

pemohon banding ditingkatkan menjadi tersangka oleh penyidik kepolisian 

polsek kota marabahan, untuk memenuhi ketentuan undang-undang minimal 

ada 2 ( dua ) alat bukti dalam perkara ini keterangan korban dan pengakuan 

dari para pemohon banding. 

7. Memori Banding Terdakwa 

a. Bahwa sebelum para termohon banding ditetapkan sebagai Tersangka oleh 

penyidik kepolisian, terlebih dahulu dilakukan penyiksaan secara fisik, 

tujuannya adalah agar mengakui perbuatan pemerkosaan (yang dijadikan salah 

satu bukti permulaan) dan telah dicabut keterangan tersebut dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Tambahan dan dimuka persidangan; 

b. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan korban Sumaryati Binti Subandi 

tanggal 19 September 2016 jam 09.00 Wita. Di Polsek Kota Marabahan, dalam 

Berita Acara Pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan 

jawaban hasil rekayasa) karena para Termohon banding pada tanggal, bulan, dan 

waktu pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum 

dilakukan penangkapan; 

c. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan saksi SW suami korban tanggal 19 

September 2016 jam 10.00 Wita di Polsek Kota Marabahan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan jawaban hasil 

rekayasa) karena para termohon banding pada tanggal, bulan, dan waktu 

pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum 

dilakukan penangkapan; 

d. Bahwa bukti tes DNA tentang kehamilan korban SM adalah identic dengan hasil 

hubungan dengan SW suami korban; 
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e. Bahwa tidak ada bukti hasil tes terhadap sisa air sperma diantara salah satu dari 

7 (tujuh) orang pelaku pemerkosaan yang dijadikan bukti dalam perkara ini; 

f. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016, bulan Agustus 2016 dan 

pada tanggal 10 September (5 kali peristiwa pemerkosaan) para Termohon 

banding dipastikan tidak berada ditempat kejadian perkara, berdasarkan bukti 

saksi dan bukti surat yang tidak diragukan kebenarannya; Bedasarkan fakta 

hukum yang terungkap dalam persidangan pihak pemohon banding tidak 

terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersmea-sama melakukan 

pemerkosaan ayang dilakukanasecara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 KUHP 

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan memohon 

kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mengadili. 

8. Memori Banding Penuntut Umum 

a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan fakta 

persidangan yang dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti 

sesuai dengan pasal 184 KUHAP sampai dengan 189 KUHAP dan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah memutus perkara ini sesuai dengan 

pasal 183 KUHAP; 

Bahwa Penasihat Hukum seharusnya sangat memahami makna dari pasal 189 

ayat (2) KUHAP; 

b. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur “Barang Siapa” sebagaimana diatur 

dalam pasal 44 KUHP; 

c. Bahwa dalam memori banding para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat 

Hukum yang pada intinya keberatan terhadap ahli yang dihadirkan oleh Penuntut 

Umum, sedangkan pada saat persidangan Majelis Hakim memberikan 

kesempatan kepada Penasihat Hukum menghadirkan ahli untuk membantah 

keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum akan tetapi Penasihat 

Hukum tidak juga menghadirkan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 65 

KUHAP; 

d. Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum tidak melihat atau sengaja 

mengesampingkan pasal 185 ayat (3) KUHAP; 

e. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur “Barang Siapa” sebagaimana diatur 

dalam pasal 44 KUHP; 
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f. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum juga sangat memahami maksud dari pasal 

189 ayat (3) dan (4) KUHAP; 

g. Bahwa Penasihat Hukum juga seharusnya sangat mengerti dari sebuah 

keterangan di Berita Acara di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 163 

KUHAP; 

 

9. Putusan Tingkat Banding 

Menimbang bedasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan penuntut umum 

dan para pemohon banding kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan 

mengadili sebagai berikut : 

a. Menyatakan terdakwa I ASN, Terdakwa II JNI, Terdakwa III AD, tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepada para terdakwa. 

b. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut 

umum 

c. Memulikan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 

martabatnya 

d. Memerintahkan supaya para terdakwa dikeluarkan dari tahanan 

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah selimut bayi warna 

kuning bermotif ; - 1 (satu) buah sprei warna kuning bergambar ; - 1 (satu) unit 

Handphone merk HAMMER warna putih list hitam ; Dikembalikan kepada saksi 

SW 

f. Membebankan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada negara. 

 

10. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 42/Pid/2017/PT BJM atas 

terdakwa I Arsan Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin 

Supdiansyah (Alm), Terdakwa III Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat 

a) Fakta di Persidangan 

1) Bahwa sebelum Para Pemohon Banding ditetapkan sebagai tersangka oleh 

penydik kepolisian, terlebih dahulu dilakukan penyiksaan secara fisik, 

tujuannya dalah agar mengakui perbuatan pemerkosaan dan telah dicabut 
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keterangan tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan dan dimuka 

persidangan. 

2) Bahwa pertanyaan penyidik dan keterangan korban sumaryati binti subandi 

tanggal 19 september 2016, jam 09.00 wita di polsek kota marabahan, 

dalam berita acara pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar ( 

pertanyaan dan jawaban hasil rekayasa ) karena para pemohon banding pada 

tanggal, bulan dan waktu tersebut belum berada di polsek kota marabahan 

atau belum dilakukan penangkapan. 

3) Bahwa pertanyaan penyidik dan keterangan saksi Suwito Budi Santoso bin 

atas (alm) suami korban tanggal 19 September 2016, jam 10.00 di Polsek 

Kota Marabahan, dalam berita acara pemeriksaan saksi korban dipastikan 

tidak benar ( pertanyaan dan jawaban hasil rekayasa ) karena para pemohon 

banding pada tanggal, bulan dan waktu tersebut belum berada di polsek kota 

marabahan atau belum dilakukan penangkapan. 

4) Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2016, Tanggal 19 Juli 2016, Bulan Agustus 

2016 dan pada Tanggal 10 September, para Pemohon Banding dipastikan 

tidak berada ditempat kejadian perkara, berdasarkan bukti saksi dan bukti 

surat, yang tidak diragukan kebenarannya. 

5) Terdapat alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, antara lain 

sebagai berikut :  

b) Keterangan Saksi 

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan PT Banjarmasin 

Nomor 42/Pid/2017/PT BJM merupakan alat bukti yang sah dan hakim 

bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum 

bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yakni kepada terdakwa I 

Arsan Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah (Alm), 

Terdakwa III Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat dari segala dakwaan. 

 Berikut merupakan keterangan dari saksi-saksi yang memberikan 

keterangannya tentang terdakwa : 

1) Saksi Korban Sumaryati 

 Saksi korban diberi pertanyaan dengan jumlah 51 pertanyaan, pada 

pertanyaan nomor 49 dan jawaban nomor 49, tidak sesuai dengan fakta 
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hukum yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sumaryati 

binti Subandi pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 jam 09.00 

WITA, telah diperlihatkan kepada yang diperiksa 6 (enam) orang laki-laki 

yang bernama Sdr Albak, Sdr Ijai, Sdr Injai, Sdr Gendut, Sdr Arsan , Sdr 

Cuni, ditemukan pertanyaan penyidik tidak benar dan jawaban keterangan 

saksi korban tidak benar, karena ke 6 ( enam ) orang terdakwa baru 

dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Kota Marabahan, 

terdakwa Arsan jam 13.00 WITA, Albagdadi jam 13.30 WITA dan Jainuri 

jam 14.00 WITA dan Ijai, Gendut dan Cuni ditangkap pada tanggal 21 

September 2016. 

 Menurut hukum dasar laporan dan keterangan korban tidak benar maka 

seluruh hasil proses penanganan perkara dinyatakan batal menurut hukum 

atau keterangan tidak benar dapat menghasilkan proses hukum tidak benar. 

Fakta keterangan pertanyaan tidak benar oleh penyidik polsek kota 

marabahan dan jawaban saksi korban tidak benar, samasekali tidak 

dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, perkara ini 

merupakan perkara rekayasa oleh penyidik polsek kota marabahan. 

2) Saksi Suwito 

 Saksi Suwito diberikan pertanyaan dengan jumlah 32 pertanyaan, pada 

pertanyaan nomor 26 dan jawaban nomor 26, tidak sesuai dengan fakta 

hukum yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi suwito budi 

santoso bin atas (alm) pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2016 

sekitar jam 10.00 WITA, telah diperlihatkan kepada yang diperiksa 6 

(ENAM) orang laki-laki yang bernama Sdr Albak, Sdr Ijai, Sdr Injai, Sdr 

Gendut, Sdr Arsan , Sdr Cuni, ditemukan pertanyaan penyidik tidak benar 

dan jawaban keterangan saksi korban tidak benar, karena ke 6 ( enam ) 

orang terdakwa baru dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek 

Kota Marabahan, terdakwa Arsan jam 13.00 WITA, Albagdadi jam 13.30 

WITA dan Jainuri jam 14.00 WITA dan Ijai, Gendut dan Cuni ditangkap 

pada tanggal 21 September 2016 
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 Menurut hukum dasar laporan dan keterangan korban tidak benar maka 

seluruh hasil proses penanganan perkara dinyatakan batal menurut hukum 

atau keterangan tidak benar dapat menghasilkan proses hukum tidak benar. 

3) Saksi Mahkota 

 Saksi mahkota yang dihadirkan yaitu : Salikul Hadi , Samsuni , 

Muhammad Jaini membenarkan pernah melihat keadaan fisik Arsan dan 

Injai, terlihat bekas mendapat pukulan pada bagian wajahnya terlihat lebam-

lebam, pada saat saksi diperiksa oleh provos sehubungan adanya laporan 

keluarga Arsan dan Injai/Jainuri, karena dilakukan penganiyayaan pada 

waktu di Polsek Kota Marabahan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, 

agar mengakui perbuatan pemerkosaan. 

 Setelah para pemohon banding ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian 

Kota Marabahan, sebelum mendapatkan bantuan penunjukan kuasa hukum 

atau sebelum didampingi kuasa hukum fakta dalam persidangan terungkap, 

samasekali tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara 

ini, yang diduga kuat hasil rekayasa. 

4) Saksi Sutraji 

 Ditemukan fakta pada Tanggal, Bulan , Tahun dan waktu kejadian 

terdakwa Arsan, Jainuri dan Albakdadi tidak berada ditempat kejadian 

bersama-sama dengan saksi, yang diterangkan dalam kesaksian sutarji dan 

bukti surat tugas yang asli diperlihatkan pada saat kesaksiannya yang 

memastikan pada waktu yang dimuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut 

umum tidak berada ditempat kejadian perkara, saksi sutarji berada dilautan 

menjalankan tugas sebagai anggota Polri Polda Kalsel dan ditemukan fakta 

saksi tidak saling mengenal dengan terdakwa Arsan, Albakdadi dan dengan 

terdakwa Jainuri pernah ketemu satu kali dan tidak mengenal namanya, 

fakta ini dimuat dalam keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut 

umum yaitu saksi Sutarji, dalam perkara ini saksi Sutarji dituduh melakukan 

pemerkosaan bersama-sama dengan para pemohon banding.  

5) Saksi Zainal 

 Saksi Zainal menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan bersama-

sama melakukan pemerkosaan tanggal 10 september 2016, jam 23.30 
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WITA, terhadap korban sumaryati binti subandi pada tanggal 10 september 

2016 jam 23.30 WITA tidak pernah dilakukan, ditemukan fakta pada 

tanggal, bulan,tahun dan waktu kejadian terdakwa Arsan, Jainuri dan 

Albakdadi tidak berada ditempat kejadian bersama-sama, yang diterangkan 

dalam kesaksian saksi Zainal Arifin yang memastikan pada waktu yang 

dimuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa Albakdadi 

tidak berada ditempat kejadian perkara bersama-sama dengan saksi 

terdakwa Arsan dan Jainuri, karena albakdadi diterangkan oleh saksi berada 

dirumah saksi rt 06 di desa karya indah, kecamatan tabukan, pada saat 

kematian neneknya albakdadi sejak tanggal 9,10 dan 11 september 2016, 

Albakdadi tidur ditempat rumah saksi dan tidak pulang kerumahnya, karena 

jaraknya dari rumah saksi berkisar 2 jam perjalanan, kondisi jalan sakit dan 

pada malam hari setelah penguburan neneknya albakdadi keadaan hujan 

deras 

 

6) Saksi Mahmud 

 Saksi Mahmud menerangkan bahwa terdakwa Albakdadi tidak pernah 

melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan tanggal 10 

September 2016, jam 23.30 WITA, terhadap korban Sumaryati binti 

Subandi tanggal 10 September 2016 jam 23.30 WITA tidak pernah 

dilakukan, karena ditemukan fakta pada Tanggal, Bulan,Tahun dan Waktu 

kejadian dimaksud dalam dakwaan terdakwa Arsan, Jainuri dan Albakdadi 

tidak berada ditempat kejadian bersama-sama, yang diterangkan dalam 

kesaksian saksi Mahmud yang memastikan pada waktu yang dimuat dalam 

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa Albakdadi tidak berada 

ditempat kejadian perkara bersama-sama dengan terdakwa Arsan dan 

Jainuri, karena Albakdadi diterangkan oleh saksi pada saat kematian 

neneknya Albakdadi sejak tanggal 9,10 dan 11 September 2016, berada di 

RT 06 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tabukan, Albakdadi tidur dirumah 

kematian bersama-sama satu rumah dengan saksi dan tidak pulang kerumah, 

karena jaraknya dari rumah albakdadi jauh dan kondisi jalan sakit dan pada 

malam hari setelah penguburan neneknya Albakdadi keadaan hujan deras. 
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7) Saksi Hj. Salasiah 

 Saksi Hj. Salasiah menerangkan bahwa terdakwa Albakdadi tidak pernah 

melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan tanggal 10 

September 2016, jam 23.30 WITA, terhadap korban sumaryati binti 

subandi, tanggal 10 September 2016 jam 23.30 WITA tidak pernah 

dilakukan, karena ditemukan fakta pada tanggal, bulan,tahun dan waktu 

kejadian dimaksud dalam dakwaan terdakwa Arsan, Jainuri dan Albakdadi 

tidak berada ditempat kejadian bersama-sama, yang diterangkan dalam 

kesaksian saksi Hj. Salasiah yang memastikan pada waktu yang dimuat 

dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa Albakdadi tidak 

berada ditempat kejadian perkara bersama-sama dengan terdakwa Arsan dan 

Jainuri, karena albakdadi diterangkan oleh saksi pada saat kematian 

neneknya albakdadi sejak tanggal 9,10 dan 11 September 2016, berada di 

RT 06 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tabukan, Albakdadi tidur dirumah 

kematian bersama-sama satu rumah dengan saksi dan tidak pulang kerumah, 

karena jaraknya dari rumah Albakdadi jauh dan kondisi jalan sakit dan pada 

malam hari setelah penguburan neneknya Albakdadi keadaan hujan deras. 

8) Saksi Supiani 

 Saksi Supiani menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan 

bersama-sama melakukan pemerkosaan pada tanggal 18 juli 2016, 19 juli 

2016 jam 23.30 WITA, terhadap korban Sumaryati binti Subandi, pada 

tanggal 18 juli 2016 jam 23.30 WITAa, 19 Juli 2016 jam 23.30 WITA, tidak 

pernah dilakukan bersama-sama terdakwa Arsan, Jainuri dan Albakdadi, 

ditemukan fakta pada tanggal, bulan,tahun dan waktu kejadian tersebut tidak 

berada ditempat kejadian bersama-sama, fakta ini yang diterangkan dalam 

kesaksian saksi Supiani yang memastikan pada waktu yang dimuat dalam 

surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak berada ditempat kejadian perkara 

bersama-sama dengan terdakwa Arsan, Jainuri dan Albakdadi, karena 

Albakdadi sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 23 Juli, saksi mengetahui 

pada tanggal 17 juli 2016 pagi ketemu dengan Albakdadi dan Albak 

menerangkan kepada saksi berangkat ke Banjarmasin bersama anak 

isterinya naik kendaraan dalam rangka acara perkawinan keluarga isteri 
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Albakdadi, karena rumah saksi dengan Alabakdadi bersebelahan, Albakdadi 

pulang kekampung pada tanggal 23 Juli 2016. 

9) Saksi Abdurahman 

 Saksi Abdurahman menerangkan bahwa terdakwa Albakdadi tidak 

pernah melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan pada 

tanggal 18 juli 2016, 19 juli 2016 jam 23.30 wita, terhadap korban 

sumaryati binti subandi pada tanggal 18 juli 2016 jam 23.30 WITA, 19 juli 

2016 jam 23.30 WITA, ditemukan fakta pada tanggal, bulan, tahun dan 

waktu salah satu terdakwa yaitu albakdadi, tidak berada ditempat kejadian 

bersamasama dengan terdakwa Arsan dan Jainuri, yang diterangkan dalam 

kesaksian saksi Abdurahman yang memastikan pada waktu yang dimuat 

dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak berada ditempat kejadian 

perkara bersama-sama dengan terdakwa arsan, jainuri, karena saksi pada 

tanggal 16 Juli 2016 datang ketempat albakdadi mengajak untuk kerja 

bersama-sama dengan Albakdadi, tetapi Albakdadi tidak bisa ikut kerja, 

karena menurut saksi Albakdadi sejak tanggal 17 juli s/d Tanggal 23 juli 

2016, Albakdadi menerangkan kepada saksi berangkat ke banjarmasin 

bersama anak isterinya dalam rangka acara perkawinan keluarga isteri 

Albakdadi, saksi Albakdadi pada malam tanggal 18 s/d 19 Juli 2016, tidak 

ada dirumahnya, karena pada malam itu saksi bersama dengan temannya 

bergadang dimuka rumah albakdadi dan saksi abdurahman juga melihat 

fisik terdakwa Arsan dan Jainuri pada tanggal 20 September 2016 pada saat 

saksi berkunjung ke Polsek marabahan melihat sdr arsan dan jainuri dalam 

keadaan luka lebam pada bagian wajah dan saksi menanyakan, kenapa jadi 

luka lebam, terdakwa menjawab dipukuli polisi dikantor Polsek disuruh 

mengakui pemerkosaan dan karena tidak tahan terdakwa Arsan dan Jainuri 

mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, karena tidak sanggup 

menahan siksaan 

c) Keterangan Ahli 

Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Psikiter yaitu dr. H. Ahmad Syaufi, 

SH, MH. dan dalam laporan polisi nomor : LP/36/IX/2016/RES 

BATOLA/SEK MARABAHAN, tanggal 23 September 2016. 
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Dalam berkas perkara dalam proses Pembuatan Surat Dakwaan dan 

Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi 

ahli pidana dan saksi ahli psikiter yaitu dr. H. Ahmad Syaufi, SH, MH. dan 

dalam laporan polisi nomor : LP/36/IX/2016/RES BATOLA/SEK 

MARABAHAN, tanggal 23 September 2016, menurut hukum saksi dalam 

berkas perkara yang menghasilkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut 

umum, menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat 

dakwaan dan penuntutan terhadap para terdakwa oleh jaksa penuntut umum, 

karena dasar dakwaan dan penuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum 

adalah dalam laporan polisi nomor : LP/31/IX/2016/RES BATOLA/SEK 

MARABAHAN, tanggal 19 September 2016. 

d) Dokumen/Surat 

Berikut merupakan bukti surat dalam  Putusan PT Banjarmasin Nomor: 

No. 42/Pid/2017/PT BJM dengan Terdakwa I Arsan Bin Efendi, Terdakwa 

II Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah (Alm), Terdakwa III Albak Dadi 

Alias Albak Bin Selamat, sebagai berikut : 

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/02/RSUD/2016 

tanggal 22 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul 

Aziz Marabahan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Femi Suryanti, 

Sp. Og terhadap SUMARYATI Binti SUBANDI dengan hasil 

pemeriksaan Khusus 

1. Kepala, leher, badan, punggung, lengan, tangan, kaki : tidak 

didapatkan kelainan dan tanda kekerasan. 

2. Alat Kelamin Luar : didapatkan sisa selaput dara, Lecet pada Vagina 

pada Pukul 3 dan 7. 

3. Pemeriksaan Penunjang : 

 Test Kehamilan : Positif 

 Swab Vagina : Tidak ditemukan / tidak tampak bentuk yang 

menyerupai sel sperma. 

 USG : didapatkan kantong kehamilan didalam rahim dengan ukuran 

25 mm sesuai kehamilan 6 / 7 minggu taksiran persalinan tanggal 12 

Mei 2017 Dengan kesimpulan : Perempuan yang sedang hamil 6 / 7 
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minggu dan sisa selaput dara yang menyerupai selaput dara yang 

sudah pernah melahirkan. 

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 

441/11322 IPF.2/RS. AS tanggal 10 Oktober 2016 di Rumah Sakit Dr. 

H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah dilakukan Pemeriksaan oleh 

dr. Hj. Siti Khairiah, Sp. KJ terhadap Ny. SUMARYATI Binti 

SUBANDI Binti Subandi, dan dengan Hasil Pemeriksaan :  

1) Berdasarkan hasil wawancara psikiatrik dan pemeriksaan test 

kepribadian dengan menggunakan alat tes Millon (MCMI III) pada 

saat pemeriksaan didapatkan : 

a) Gejala depresi berupa perasaan sedih dan putus asa, rasa tidak 

berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah 

hidup, penurunan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, 

cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, dan terdapat keinginan 

untuk bunuh diri. 

b) Keluhan-keluhan fisik yang penyebabnya tidak jelas 

c) Gejala kecemasan berupa gelisah, tegang, gugup, rasa tidak 

nyaman, otot terasa kaku, sakit kepala, mual, keringat dingin 

dan jantung berdebar 

Berbagai keluhan diatas terjadi setelah pasien mengalami suatu 

stressor yang cukup bermakna untuk menimbulkan suatu 

gangguan psikiatri. 

2) Pada saat ini, pasien kami diagnosis mengalami gangguan 

penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi. 

 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, para 

pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana Bersama-sama Melakukan Perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai 

Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

 

11. Pertimbangan Hakim 

 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempunyai pertimbangan 

bahwa perkara banding tersebut tidak memenuhi unsur dari setiap Pasal 285 KUHP 
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yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tidak bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. 

Diantaranya yaitu : 

a. Tidak terbuktinya unsur kekerasan, 

b. Tidak terbuktinya unsur bersetubuh, 

c. Tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan. 

   Keterangan : 

1) Tidak terbuktinya unsur kekerasan 

 Pertimbangan hakim dalam unsur ini yaitu bahwa setelah memperhatikan 

kronologi dan proses terjadinya peristiwa tindak pidana oleh para pelaku 

yang diterangkan oleh saksi korban Sumaryati, menurut Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi masih perlu dipertimbangkan kebenaranya apabila 

diperbandingkan dengan suasana batin para pelaku. Ditinjau dari keadaan 

rumah tinggal saksi korban Sumaryati yang jauh dari pemukiman warga dan 

suaminya bekerja sehingga para pelaku tindak pidana akan leluasa 

melakukan niatnya, tidak mudah terhalang, tidak mudah diketahui orang 

lain. Memperhatikan pula kronologi peristiwa tindak pidana yang menurut 

saksi korban Sumaryati adalah perkosaan selalu diawali dengan saksi 

korban Sumaryati membukakan pintu rumahnya bagi para pelaku, membuka 

celana dalam sendiri, kemudian terlentang untuk siap dilakukan 

persetubuhan, maka dengan kejadian seperti tersebut diatas tentunya tidak 

terungkap adanya tindak kekerasan atau pun ancaman kekerasan maupun 

pemaksaan yang dilakukan oleh para pelaku.  Demikian pula Visum Et 

Repertum Nomor : 455/02/RSUD/2016 Tanggal 22 September 2016 yang 

ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.Og. ternyata memberikan 

keterangan tidak ditemukan adanya kekerasan, sehingga dapat disimpulkan 

tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau pun pemaksaan terhadap saksi 

korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa atau pun oleh saksi 

saksi mahkota. 

2) Tidak terbuktinya unsur beretubuh 

Pertimbangan hakim dalam unsur ini yaitu : 
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a. Bahwa memperhatikan pula urutan-urutan proses peristiwa 

pemerkosaan menurut saksi korban Sumaryati diawali dengan para 

pelaku menciumi leher dan bibir saksi korban, meremas-remas 

payudara dan menghisap putting saksi korban dihubungkan dengan 

jumlah para pelaku yang diterangkan saksi korban Sumaryati berjumlah 

7 (tujuh) orang, yaitu terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, terdakwa II 

JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH dan terdakwa III ALBAK 

DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, dan saksi-saksi mahkota yakni 

saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi 

SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD 

JAINI Bin MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin 

SUKARDI, dimana perbuatan tindak pidana dilakukan sebanyak 6 

(enam) kali, tanggal : 18 Juli 2016, tanggal : 19 Juli 2016, akhir Juli 

2016, awal bulan Agustus, akhir bulan Agustus dan 10 September 2016, 

maka dengan jumlah pelaku yang 7 (tujuh) orang keterangan saksi 

korban Sumaryati secara logika kurang dapat dipertangungjawabkan 

mengingat para pelaku adalah orang lain dan bukan suami atau kekasih 

dari saksi korban Sumaryati sehingga kalau melihat keadaan dan tujuan 

kalau memang terjadi pemerkosaan tentu tidak akan memperlakukan 

saksi korban Sumaryati sebagaimana diterangkan diatas, dengan 

demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meragukan dan tidak dapat 

menerima keterangan saksi korban Sumaryati tersebut; 

b. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi korban 

Sumaryati yang berhubungan dengan persetubuhan dengan pelaku yang 

berjumlah 7 (tujuh) orang. Menurut saksi korban Sumaryati 

menerangkan setelah para pelaku kelaminya tegang memasukannya ke 

dalam alat kelamin saksi korban Sumaryati dan beberapa menit 

kemudian setelah puas menarik alat kelaminya dan para pelaku 

mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban Sumaryati atau di 

lantai, dalam hal ini perlu dicermati mengingat pelakunya 7 (tujuh) 

orang maka sudah barang tentu persetubuhan harus dilakukan secara 

bergilir atau saling menunggu, keadaan menunggu tentu akan 
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mempengaruhi emosi dan hasrat birah/nafsu para pelaku, disamping itu 

pada umumnya seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan akan 

merasa puas dan nikmat apabila mengeluarknnya sperma di dalam 

vagina dan akan kecewa apabila harus mengeluarkan sperma di luar 

vagina pasanganya, kecuali sejak awal sudah disepakati akan 

mengeluarkan sperma di luar vagina pasangannya dengan tujuan 

khawatir hamil. Dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut 

ternyata para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak terikat dalam 

ikatan perkawinan, bukan kekasih dari saksi korban Sumaryati sehingga 

para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk mencegah kehamilan 

dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam mencapai 

kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban 

Sumaryati, oleh karena itu keterangan saksi korban Sumaryati di atas 

layak dan patut dikesampingkan; 

c. Bahwa dengan memperhatikan tanggal Visum et Repertum yang dibuat 

dan ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.Og. tertanggal 22 

September 2016, yang menerangkan pada saat diperiksa saksi korban 

Sumaryati dalam keadaan hamil 7 atau 6 ( tujuh atau enam ) bulan 

apabila dihubungkan dengan tindak pidana dilakukan pada tanggal 18 

Juli 2016 dan seterusnya sampai 10 September 2016, maka pada waktu 

bulan Juli atau Agustus 2016 saksi korban Sumaryati sedang hamil 3 

atau 4 (tiga atau empat) bulan atau dengan kata lain sedang hamil muda 

yang rawan dan mudah mengalami keguguran, oleh karena itu bilamana 

pada bulan Juli atau Agustus 2016 terjadi pemerkosaan kepada diri 

saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan 

dilakukan sebanyak 6 kali tentu akan sangat berpengaruh terhadap 

kehamilan yang masih muda yang bisa berakibat keguguran atau 

gangguan kehamilan, ternyata dalam kurun waktu bulan Juli sampai 

September 2016 kehamilan saksi korban Sumaryati tidak mengalami 

gangguan sehingga dengan pengertian lain saksi korban Sumaryati 

tidak mengalami pemerkosaan dan hanya berhubungan sexual dengan 

suaminya saja 



 

63 
 

3) Tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan 

 Pertimbangan hakim dalam unsur ini yaitu bahwa di persidangan dari 

keterangan saksi saksi atau para terdakwa maupun alat bukti lainya tidak 

terungkap siapa diantara para pelaku yang mempunyai keinginan atau 

berinisiatip mengajak pihak tertentu untuk melakukan pemerkosaan dan 

tidak terungkap pula bagaimana para pelaku sampai ke rumah saksi korban 

Sumaryati, para pelaku datang karena sudah ada kesepakatan sebelumnya 

atau datang sendiri sendiri mengingat tempat tinggal para pelaku berjauhan 

dan tidak saling mengenal; 

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara tindak 

pidana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) 

KUHAP yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana, harus didasarkan pada dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim. 

Keterangan satu saksi saja tanpa adanya pendukung alat bukti lain tidak 

dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah. 

Pertimbangan hakim tersebut yaitu : 

1. Bahwa perlu diketahui ternyata dalam memberikan keterangan di 

persidangan para saksi mahkota dan para terdakwa telah diperingatkan 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan agar memberikan 

keterangan yang sebenarnya, akan tetapi para saksi mahkota dan para 

terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan, dimana 

para saksi mahkota di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa 

menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan dan memaksa maupun 

mengancam terhadap diri saksi korban Sumaryati untuk melakukan 

persetubuhan 

2. Bahwa dengan demikian peristiwa tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan penuntut umum terhadap para terdakwa di persidangan 

terungkap hanya diketahui oleh satu orang saksi, yaitu saksi korban 

Sumaryati sendiri. 
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C. Hasil Analisis 

1) Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Putusan Nomor 

42/Pid/2017/PT BJM  

     Proses pembuktian merupakan hal yang penting dalam mencari kebenaran yang 

materiil, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Pengertian tentang 

pembuktian. M. Yahya Harahap mengatakan: Pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 

undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

 Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau 

menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP merumuskan : 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pasal 183 KUHAP memiliki syarat menilai kekuatan pembuktian dalam menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa, yaitu pertama syarat obyektif. Pada syarat obyektif, suatu 

tindak pidana hanya bisa diputuskan oleh hakim apabila terpenuhi minimal dua alat 

bukti. 

 Puncak dari sebuah proses peradilan (termasuk peradilan pidana) adalah 

diucapkannya putusan atau vonnis. Vonnis sendiri berasal dari kata vondere, yang 

berarti menemukan hukumnya, artinya Hakim dalam proses pembuktian suatu 

perkara pidana dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan selanjutnya akan mempertimbangkan bagaimana fakta-fakta tersebut 

jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, 

apakah dan manakah Pasal yang dapat dibuktikan, sehingga dapat digunakan untuk 

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana 

yang didakwakan dan menjatuhkan pidana. Fakta yang terungkap dalam persidangan 

yang digunakan oleh Hakim dalam perkara yang penulis teliti tersebut meliputi fakta 

yang diperoleh dari alat bukti (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP) 

maupun barang bukti (sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP) yang 

dikemukakan oleh Penuntut Umum selama proses persidangan. 

 Apabila diperhatikan dalam perkara yang penulis teliti, baik yang berasal dari 

putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Marabahan maupun Pengadilan Tinggi 
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Banjarmasin, terhadap pembuktian tindak pidana secara umum, berdasarkan bunyi 

Pasal 183 KUHAP, Penuntut Umum sudah cukup ketika menampilkan 2 (dua) alat 

bukti yang sah dari alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHAP, dengan 

memperhatikan bunyi Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, dan dengan 2 

(dua) alat bukti menimbulkan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam memutuskan perkara pidana 

yang diperiksa, ternyata cukup memperhatikan 2 (dua) alat bukti yang sah dan 

dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menimbulkan keyakinan Hakim. Hal ini berarti 

tidak pernah menyinggung tentang bagaimana dengan peranan barang bukti yang 

diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan. 

 Dalam pembuktian dalam putusan No. 42/Pid/2017/PT BJM penulis akan 

menjelaskan lebuh detail mengenai pembuktian dengan memperhatikan ketentuan 

dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dengan dakwaan yang 

disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 

(1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar 289 KUHP Jo 

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

 Ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP terdapat unsur-unsur yang 

esensial/pokok yakni : 

 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

 Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya atau berbuat 

cabul; 

 Dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa kali / berulang-ulang ( Pasal 55 

ayat (1) KUPH Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ); 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembuktian dalam tindak pidana 

perkosaan putusan No. 42/Pid/2017/PT BJM menggunakan berbagai alat bukti 

menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu: 

1. Keterangan Saksi 

 Dalam upaya membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan, penuntut umum telah 

menghadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya saksi-saksi, yang 

terdiri dari saksi korban, saksi suami korban, saksi-saksi yang menurut korban 

juga sebagai pelaku tindak pidana (sebagai saksi mahkota-para terdakwa dalam 
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berkas pidana terpisah) dan saksi-saksi lain, serta keterangan para terdakwa yang 

dilengkapi oleh bukti-bukti lain sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara 

Persidangan. 

 Setelah memperhatikan dengan cermat keterangan-keterangan yang diberikan 

pada persidangan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa 

ternyata tidak ditemukan adanya keterangan yang memberikan gambaran secara 

langsung dan nyata telah terjadi tindak pidana kekerasan dan memaksa untuk 

melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh 

para terdakwa dan saksi-saksi mahkota, kecuali saksi korban Sumaryati sendiri 

 Dalam memberikan keterangan di persidangan para saksi mahkota dan para 

terdakwa telah diperingatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan 

agar memberikan keterangan yang sebenarnya, akan tetapi para saksi mahkota dan 

para terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan, dimana para 

saksi mahkota di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa menerangkan tidak 

pernah melakukan kekerasan dan memaksa maupun mengancam terhadap diri 

saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetubuhan. 

 Dengan demikian peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

penuntut umum terhadap para terdakwa di persidangan terungkap hanya diketahui 

oleh satu orang saksi, yaitu saksi korban Sumaryati sendiri. 

 Mencermati ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) 

KUHAP yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 

harus didasarkan pada dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Keterangan 

satu saksi saja tanpa adanya pendukung alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar 

untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah. 

 Bukti Keterangan saksi lain yang juga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara 

perkosaan ini adalah Keterangan saksi mahkota diatas sumpah : Salikul Hadi , 

Samsuni , Muhammad Jaini membenarkan pernah melihat keadaan fisik Arsan 

dan Injai, terlihat bekas mendapat pukulan pada bagian wajahnya terlihat lebam-

lebam, pada saat saksi diperiksa oleh provos sehubungan adanya laporan keluarga 

Arsan dan Injai/Jainuri, karena dilakukan penganiyayaan pada waktu di polsek 

kota marabahan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, agar mengakui perbuatan 

pemerkosaan (yang dijadikan salah satu bukti permulaan) dan telah dicabut 
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keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan dimuka 

persidangan. Setelah para pemohon banding ditangkap dan diperiksa oleh 

Kepolisian Kota Marabahan, sebelum mendapatkan bantuan penunjukan kuasa 

hukum atau sebelum didampingi kuasa hukum. 

2. Keterangan Ahli 

 Dengan dicantumkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran ahli dalam 

pemeriksaan perkara, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan tidak dapat 

diabaikan begitu saja. Keterangan ahli sangat berguna dalam proses pembuktian 

perkara tindak pidana perkosaan. Keterangan ahli sangat dibutuhkan karena jaksa 

penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim memiliki pengetahuan yang 

terbatas. Ada kalanya pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain 

yang tidak dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli juga berguna untuk 

meyakinkan hakim serta terdakwa dan penasihat hukum yang mendampinginya 

ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal. 

 Hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan eksistensi keterangan ahli 

dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta memiliki argumen dalam menerima 

atau menolak suatu keterangan ahli. Pada perkara tindak pidana perkosaan terkadang 

diperlukan keterangan ahli untuk dapat membantu membuat perkara menjadi jelas. 

Maka penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, ataupun hakim 

menghadirkan keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli dalam perkara 

perkosaan tidak sembarangan saksi ahli, tetapi ahli yang memiliki kemampuan atau 

keahlian yang berhubungan dengan kasus dan keahliannya tersebut dapat membuat 

terang kasus tersebut. 

 Berikut merupakan keterangan dari saksi-saksi ahli dalam Putusan Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin Nomor 42/Pid/2017/PT BJM yang memberikan keterangan 

sebagai berikut:  

 Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Psikiter yaitu dr. H. Ahmad Syaufi, SH, MH. 

dan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/36/IX/2016/RES BATOLA/SEK 

MARABAHAN, tanggal 23 September 2016. 

 Bahwa dalam berkas perkara dalam proses pembuatan surat dakwaan dan surat 

penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli pidana dan 

saksi ahli psikiter yaitu dr. H. Ahmad Syaufi, SH, MH. dan dalam laporan polisi 
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nomor : LP/36/IX/2016/RES BATOLA/SEK MARABAHAN, tanggal 23 September 

2016, menurut hukum saksi dalam berkas perkara yang menghasilkan dakwaan dan 

tuntutan jaksa penuntut umum, menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk 

membuat dakwaan dan penuntutan terhadap para terdakwa oleh jaksa penuntut 

umum, karena dasar dakwaan dan penuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum 

adalah dalam laporan polisi nomor : LP/31/IX/2016/RES BATOLA/SEK 

MARABAHAN, tanggal 19 September 2016. 

 Keterangan saksi ahli dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar proses surat 

dakwaan, surat penuntutan dan putusan, karena perkara yang sedang diperiksa dan 

diadili adalah laporan polisi nomor : LP/31/IX/2016/RES BATOLA/SEK 

MARABAHAN, tanggal 19 September 2016, sama sekali tidak dijadikan 

pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, perkara ini merupakan perkara 

rekayasa oleh penyidik Polsek Kota Marabahan. 

3. Dokumen/Surat 

 Pengertian dokumen ialah semua objek yang berisi ciri bacaan, yang diartikan 

untuk mencurahkan isi perasaan atau memberikan anggapan seorang dan bisa 

digunakan secara pembenaran. Sebagai inti, bentuk-bentuk alat kebenaran dokumen 

yang dijelaskan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai 

berikut. 

a) Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan 

sesuatu. 

b) Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian. 

c) Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum (oleh penyidik, notaris, hakim)  

 Ibu Siti Husna Lebby Amih berpendapat bahwa Dalam tindak pidana perkosaan, 

visum itu ialah suatu hal yang paling penting bagi korban tindak pidana perkosaan 

karena dalam suatu proses visum itu, bisa menghasilkan suatu bukti kejadian yang 

dialami oleh korban dalam bentuk berupa fisik maupun psikiatri karena dalam 

kejadian tindak pidana perkosaan tersebut biasanya korban itu hanya yang 

mengalami sendiri tanpa ada orang yang melihat suatu kejadian itu tersebut otomatis 

visum tersebut penting untuk dilakukan agar Hakim bisa mencari suatu petunjuk 

terhadap kasus perkosaan yang dialami oleh korban. bahwa surat pernyataan dokter 
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kandungan dan surat pernyataan dokter psikatrikum itu ialah suatu alat kebenaran 

dalam suatu peradilan pidana sesuai dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana” (KUHAP) Pasal 184 Pemeriksaan itu bisa berupa fisik atau psikiatri yang 

dihadapi pada perempuan pemerkosaan, berbentuk hasil visum fisik ialah adanya 

luka-luka di bagian badan, adanya sperma di alat kelamin perempuan yang bisa 

mengahasilkan anak, bulu-bulu pelaku, pakaian yang robek akibat kekerasan 

pemerkosaan dan sperma yang menempel di pakaian. Kemudian kalau hasil visum 

psikiatri itu ialah kejiwaan yang terganggu akibat pemerkosaan, depresi, takut 

terhadap orang, berkata yang tidak sewajarnya orang normal dan sering trauma 

terhadap peristiwa yang dialaminya. 

 Terkait penjelasan tersebut, dalam perkara ini terdapat alat bukti dokumen/surat 

berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, 

Sp.Og. Dalam surat tersebut tercantum tanggal Visum et Repertum. tertanggal 22 

September 2016, yang menerangkan pada saat diperiksa saksi korban Sumaryati 

dalam keadaan hamil 7 atau 6 ( tujuh atau enam ) bulan apabila dihubungkan dengan 

tindak pidana dilakukan pada tanggal 18 Juli 2016 dan seterusnya sampai 10 

September 2016, maka pada waktu bulan Juli atau Agustus 2016 saksi korban 

Sumaryati sedang hamil 3 atau 4 (tiga atau empat) bulan atau dengan kata lain 

sedang hamil muda yang rawan dan mudah mengalami keguguran, oleh karena itu 

bilamana pada bulan Juli atau Agustus 2016 terjadi pemerkosaan kepada diri saksi 

korban Sumaryati yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan dilakukan sebanyak 6 kali 

tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehamilan yang masih muda yang bisa 

berakibat keguguran atau gangguan kehamilan, ternyata dalam kurun waktu bulan 

Juli sampai September 2016 kehamilan saksi korban Sumaryati tidak mengalami 

gangguan sehingga dengan pengertian lain saksi korban Sumaryati tidak mengalami 

pemerkosaan dan hanya berhubungan sexual dengan suaminya saja. 

4. Petunjuk 

 Alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 188 KUHAP. 

Dalam pasal 188 ayat (1), dikatakan: “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.”16 Petunjuk-petunjuk itu sebenarnya bukan alat 
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bukti oleh sebab tidak memberikan bukti yang langsung melainkan bukti yang tidak 

langsung. 

 Dalam perkara ini keterangan korban Sumaryati yang bisa dijadikan sebagai 

petunjuk dalam persidangan, salah satu pertimbangan hakim adalah berdasarkan 

Pasal 183 KUHAP, hakim bisa memvonis berdasarkan alat bukti dan keyakinan, 

maka berdasarkan keterangan korban dan keyakinan hakim, antara lain sebagai 

berikut : 

 Keterangan korban Sumaryati Binti Subandi tanggal 19 September 2016 jam 

09.00 Wita. Di Polsek Kota Marabahan, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi 

korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan jawaban hasil rekayasa) karena 

para Termohon banding pada tanggal, bulan, dan waktu pemeriksaan tersebut 

tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum dilakukan penangkapan. 

 Bukti tes DNA tentang kehamilan korban Sumaryati adalah identik dengan hasil 

hubungan dengan Suwito Budi Santoso Bin Atas (Alm) suami korban. 

 Tidak ada bukti hasil tes terhadap sisa air sperma diantara salah satu dari 7 

(tujuh) orang pelaku pemerkosaan yang dijadikan bukti dalam perkara ini. 

 Apabila memang benar terjadi perkosaan terhadap saksi korban Sumaryati 

secara berulangkali sebanyak 6 (enam) kali , mengapa sejak pertama kali terjadi 

pemerkosaan, saksi korban Sumaryati tidak menginformasikan kepada suaminya 

dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi saksi korban 

Sumaryati maupun suaminya tidak segera melaporkan sehingga hal ini 

menunjukkan saksi korban Sumaryati atau suaminya tidak mempunyai bukti 

yang cukup untuk melapor. 

 Keberadaan kedua anaknya yang tidak terganggu tidurnya pada saat 

berlangsungnya pemerkosaan terhadap saksi korban yang berada dalam satu 

kamar dengan dua anaknya tersebut mengingat pada saat itu ada 7 (tujuh) orang 

yang secara bergantian akan melakukan persetubuhan dengan saksi korban 

Sumaryati yang sudah barang tentu suasananya gaduh, tidak tenang yang dapat 

mengganggu tidur anak saksi korban Sumaryati. 

 Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan petunjuk tersebut , Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa keterangan saksi korban Sumaryati 
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di persidangan yang tidak didukung atau dilengkapi bukti bukti lain sudah sepatutnya 

dikesampingkan dan ditolak. 

5. Keterangan Terdakwa 

 Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP: 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.
42

 

Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau 

diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak 

mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan di Pengadilan. 

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa 

keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang 

lain, kecuali disertai alatalat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam 

memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji. 

Berpijak pada pengertian diatas, pada putusan perkosaan yang dibutus bebas 

ini para terdakwa atau pemohon banding menerangkan di persidangan dan terungkap 

fakta dimana dalam kasus ini sangat jelas bahwa para pemohon banding tidak pernah 

melakukan pemerkosaan terhadap sumaryati binti subandi pada tanggal 18 juli 2016, 

19 juli 2016, agustus 2016 dan tanggal 10 september 2016 pada waktu jam 23.30 

WITA atau melakukan pemerkosaan bersama-sama berdasarkan hasil berita acara 

penyidikan di Polsek Kota Marabahan dan diakui oleh para pemohon banding dan 

menandatangani berita acara penyidikan dan telah disampaikan penolakan dalam 

berita acara tambahan setelah didampingi kuasa hukum yang baru dan telah 

disampaikan penolakan dalam persidangan, karena dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan sebelum mendapatkan bukti pengakuan, didahului dengan proses 

penyiksaan terhadap fisik, dibuktikan dengan melaporkan peristiwa tersebut ke 

provam Polda Kalimantan Selatan, hasil foto korban penyiksaan dan kebenaran 

terhadap perlakuan terhadap para pemohon banding, dipastikan diingkari oleh pihak 

kepolisian dan hanya Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang pasti mengetahui 

                                                           
42

 Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Maka keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta 

berdasar pada Pasal 183 KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa 

bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah. 
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kebenaran tersebut, hal-hal inilah yang dikemukan para pemohon banding dalam 

pembelaan. 

2) Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Banding Terdakwa Dan Menyatakan     

Terdakwa Bebas Dari Segala Dakwaan Dalam Perkara Perkosaan  

 Dasar pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa I Arsan 

Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah (Alm), Terdakwa III 

Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair 

maupun Dakwaan Subsidair dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh yang 

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut : 

 Pertimbangan Hakim terdahulu pada putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh 

yaitu dengan melihat unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan pada 

putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM pertimbangan Hakim terdapat beberapa unsur 

dari unsur yang lain pada Pasal 285 KUHP yang benar-benar tidak dapat terpenuhi 

yaitu : 

 Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP yang dapat 

dijadikan dasar atau syarat terhadap delik perkosaan yaitu sebagai berikut: 

a. Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan 

b. Harus ada paksaan 

c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya 

d. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksud 

untuk bersetubuh dengannya.
43

 

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempunyai 

pertimbangan bahwa perkara banding tersebut tidak memenuhi unsur dari setiap 

Pasal 285 KUHP yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para 

terdakwa. Diantaranya yaitu : 

a. Tidak terbuktinya unsur kekerasan, 

b. Tidak terbuktinya unsur bersetubuh, 
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c. Tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan. 

 Terkait pembahasan diatas Majelis Hakim untuk menemukan kebenaran dan 

menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik para terdakwa maupun saksi 

korban Sumaryati, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan 

mempertimbangkan dan menguji fakta-fakta dari keterangan yang diberikan oleh 

saksi korban Sumaryati. 

 Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat 

(2) dan ayat (3) KUHAP yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana, harus didasarkan pada dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim. 

Keterangan satu saksi saja tanpa adanya pendukung alat bukti lain tidak dapat 

dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah. 

Pertimbangan Hakim dalam memenuhi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Yuridis 

 Pertimbangan Yuridis menjadi pertimbangan pertama bagi hakim didalam 

memutus perkara perkosaan, setelahnya baru melihat pada pertimbangan lain. Pada 

kedua kasus tersebut, hakim mengacu pada Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) 

dan ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut : 

 Hakim melakukan pertimbangan terhadap visum et repertum tanggal 22 

September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Femi Suryati, Sp.og ternyata 

memberikan keterangan tidak ditemukan adanya kekerasan sehingga dapat 

disimpulkan tidak pernah terjadi tindak kekerasan ataupun pemaksaan terhadap 

saksi korban sumaryati yang telah diperbuat pada para terdakwa. 

 Kemudian apabila memang sudah berlangsung pemerkosaan terhadap korban 

secara berurangkali, mengapa sejak pertama kali terjadi pemerkosaan saksi korban 

tidak menginformasikan kepada suaminya dan melaporkan kepada pihak 

kepolisian, hal ini menunjukan bahwa saksi korban dan suami tidak mempunyai 

bukti yang cukup untuk melapor.  

 Dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (3) dan 

tidak terungkapnya adanya alat kebenaran yang lain dalam persidangan yang bisa 

memberikan kontributif dan menguatkan penjelasan saksi korban bahwa menduga 
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berlangsungnya pemerkosaan yang disertai ancaman yang diperbuat pada pelaku 

dan saksi-saksi mahkota maka keterangan Sumaryati dinyatakan tidak benar. 

 Bedasarkan hasil surat pernyataan dokter kandungan nomor 445/02RSUD/2016 

yang diperiksa oleh dr. Femi Suryanti Sp. Og. bilamana dihubungkan dengan 

suatu peristiwa tindak pidana yang mana Sumaryati korban dalam keadaan 

tersebut sedang hamil 3 atau 4 (tiga atau empat) bulan sehingga bilamana terjadi 

pemerkosaan kepada saksi korban sangat berpengaruh terhadap kehamilan atau 

keguguran. Akan tetapi dalam kurun waktu tersebut tidak ada gangguan kepada 

keadaan kandungan korban sehingga saksi korban tidak mengalami pemerkosaan 

dan hanya melakukan hubungan seksual dengan suaminya saja. 

 Apabila memang terjadi perkosaan oleh 7(tujuh) orang pelaku , para pelaku akan 

merasa puas dan nikmat apabila mengeluarkan sperma di dalam vagina dan akan 

kecewa apabila harus mengeluarkan sperma di luar vagina pasanganya, kecuali 

sejak awal sudah disepakati akan mengeluarkan sperma di luar vagina 

pasangannya dengan tujuan khawatir hamil. Para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) 

orang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, bukan kekasih dari saksi korban 

Sumaryati sehingga para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk mencegah 

kehamilan dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam mencapai 

kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Sumaryati, 

oleh karena itu keterangan saksi korban Sumaryati di atas layak dan patut 

dikesampingkan. 

 Tidak terungkapnya adanya bukti bukti lain dipersidangan yang dapat mendukung 

dan menguatkan keterangan saksi korban Sumaryati bahwa telah terjadi tindak 

pidana kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa saksi korban Sumaryati 

untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh para 

terdakwa dan saksi-saksi mahkota maka sudah seharusnya keterangan saksi 

korban Sumaryati untuk dikatakan tidak benar. 

 Alasan lain yang dapat menunjukkan keterangan saksi korban Sumaryati tidak 

dapat diterima adalah keberadaan kedua anaknya yang tidak terganggu tidurnya 

pada saat berlangsungnya pemerkosaan terhadap saksi korban yang berada dalam 

satu kamar dengan dua anaknya tersebut mengingat pada saat itu ada 7 (tujuh) 

orang yang secara bergantian akan melakukan persetubuhan dengan saksi korban 
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Sumaryati yang sudah barang tentu suasananya gaduh, tidak tenang yang dapat 

mengganggu tidur anak saksi korban Sumaryati. 

 Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi berkesimpulan bahwa keterangan saksi korban Sumaryati di persidangan 

yang tidak didukung atau dilengkapi bukti bukti lain sudah sepatutnya 

dikesampingkan dan ditolak. 

 Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dimana unsur-unsur 

dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti dengan sah dan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi berkeyakinan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, baik dakwaan kesatu maupun 

kedua maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan 

Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh. tanggal 13 Juni 2017 tidak 

dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. 

    Dari semua pertimbangan yang sudah dijabarkan dalam penelitian oleh penulis 

dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka belum memenuhi dalam Pasal 183 

KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP karena keterangan saksi korban 

di persidangan yang tidak didukung atau dilengkapi bukti bukti lain. Sehingga, dapat 

disimpulkan hakim dan pertimbangan-pertimbangan didalamnya yang didasarkan 

pada fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang saling berkaitan dan membawa 

kepada titik terang penyelesaian kasus tersebut yang mana menyatakan terdakwa 

perkosaan tidak secara sah dan tidak meyakinkan bersalah atau tidak melakukan 

pelanggaran hukum. 

2) Pertimbangan Filosofis 

    Pertimbangan filosofis disini berintikan kebenaran dan keadilan,peradilan 

pidana perkosaanbertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi korban, karena hukum 

merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya keadilan dan kepastian 

hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya dalam 

hal ini bagi korban perkosaan. Kebenaran dan keadilan disini sifatnya menyeluruh. 

        Dalam pertimbangan ini menurut penulis hakim menjatuhkan putusan bebas 

terhadap kasus perkosaan tersebut dengan alasan-alasan yakni sebagai berikut : 
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 Dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM Pertimbangan-petimbangan  hakim 

yang diberikan melulu hanya berfokus pada sikap korban. Hampir keseluruhan 

pertimbangan hakim hanya berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang 

dilakukan oleh korban yang bahkan tidak relevan bagi pembuktian. Mulai dari 

pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi di rumah korban, dan 

korban sendiri yang membukakan pintu, sampai dengan pernyataan majelis hakim 

yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri yang membuka 

celananya sendiri dan kemudian terlentang. 

 Dalam pertimbangan tersebut hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan 

ancaman kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa 

keterangan korban tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku dinilai tidak 

mungkin dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban.  Bahkan hakim juga 

secara gamblang mengisyaratkan bahwa korban menghendaki adanya perkosaan 

tersebut dengan memberikan pertimbangan 

“Dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut ternyata para pelaku yang 

berjumlah 7 (tujuh) orang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, bukan kekasih 

dari saksi korban S sehingga para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk 

mencegah kehamilan dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam 

mencapai kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban 

S, oleh karena itu keterangan saksi korban Sumaryati di atas layak dan patut 

dikesampingkan” 

 Pertimbangan hakim juga pada fakta bahwa terdapat penganiayaan pada saat 

penyidikan yang diterangkan oleh saksi mahkota diatas sumpah yaitu : Salikul 

Hadi , Samsuni , Muhammad Jaini membenarkan pernah melihat keadaan fisik 

Arsan dan Injai, terlihat bekas mendapat pukulan pada bagian wajahnya terlihat 

lebam-lebam, pada saat saksi diperiksa oleh provos sehubungan adanya laporan 

keluarga Arsan dan Injai/Jainuri, karena dilakukan penganiyayaan pada waktu di 

polsek kota marabahan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, agar mengakui 

perbuatan pemerkosaan (yang dijadikan salah satu bukti permulaan) dan telah 

dicabut keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan 

dimuka persidangan. Setelah para pemohon banding ditangkap dan diperiksa oleh 
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Kepolisian Kota Marabahan, sebelum mendapatkan bantuan penunjukan kuasa 

hukum atau sebelum didampingi kuasa hukum.        

    Mengenai hal tersebut sehingga terdakwa mencabut keterangannya dalam 

persidangan, dengan alasan yakni adanya paksaan dari pihak penyidik kepada 

terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan ditambah dengan adanya penyiksaan-

penyiksaan yang dilakukan, tidak adanya pendampingan hukum oleh penasehat 

hukum terdakwa, adanya kekeliruan dalam BAP dengan kenyataan pada saat 

pemeriksaan, kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap prosedur penyidikan dan 

tidak mengetahui (awam) mengenai hukum sehingga tidak tahu apa tujuan dari BAP 

yang ditandatanganinya. Terdakwa juga tidak mendapat bantuan hukum sebagaimana 

yang dielaskan dalam pasal 54 KUHP. 

  Landasan hakim dalam mempertimbangkan upaya pencabutan keterangan 

terdakwa adalah pada hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa selama proses 

persidangan. Hakim juga memiliki sumber yuridis dalam mempertimbangkan 

pencabutan keterangan terdakwa. Implikasi pencabutan keterangan terdakwa 

terhadap kekuatan alat bukti. Hakim menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti 

hanya pada keterangan dalam persidangan, juga pencabutan keterangan terdakwa 

harus logis dengan apa yang diterangkan dalam persidangan, karena dalam 

keterangan terdakwa dalam persidanganlah kebenaran dalam pembuktian. 

    Dalam hal terdapat penganiayaan saat penyidikan, penulis  mengutip pendapat 

ahli mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari M. Yahya Harahap dalam 

bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan” menjelaskan (hlm. 137) bahwa jika suatu Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang 

diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah. 

    Maka berdasarkan penelusuran penulis, hakim sudah seharusnya membatalkan 

suatu dakwaan karena penyidikan dilakukan tidak sah dan surat dakwaan batal demi 

hukum karena saat penyidikan tidak tersedia bantuan hukum bagi tersangka. 

3) Pertimbangan Sosiologis 

      Pertimbangan sosiologis berintikan mempertimbangkan tata nilai budaya yang 

hidup dan berkembang didalam masyarakat. Pertimbangan yuridis, filosofis dan 
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sosiologis bertujuan untuk mencapai putusan hakim yang baik yaitu yang memuat 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan yang menjadi tonggak utama sistem 

peradilan pidana di Indonesia terkadang membawa persimpangan bagi hakim dalam 

memutus suatu perkara, karena hakim tidak jarang di perhadapkan dengan berbagai 

kepentingan yang harus disatukan agar mencapai kata adil. Hakim harus mampu 

mengintegrasi atau menyeimbangkan semua kepentingan baik dari pelaku, korban 

maupun masyarakat. 

    Setelah mempertimbangkan dari faktor yuridis dan filosofis, dalam hal 

sosiologis hakim memutus suatu perkara hakim berbekal kemandirian atau 

independensi yang tertuang dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak 

manapun. Penjatuhan putusan bebas yang di berikan terhadap terdakwa didalam 

kasus tersebut sudah mencerminkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang di 

masyarakat. 

    Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan 

bahwa bila menghukum pelaku yang tidak bersalah, akan ada stigma negatif  dari 

masyarakat terhadap pelaku ketika menjadi seorang terdakwa. Mengingat asas 

praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas ini dijunjung tinggi dalam 

Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 

Human Rights) yang mengatakan “Setiap orang yang dituntut karena disangka 

melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan 

kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia 

memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”. Hal serupa juga 

dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Seperti yang tertulis dalam Pasal 11 ayat 1 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, asas ini menghendaki agar kita tidak melihat terdakwa sebagai 

seorang yang bersalah sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap bahwa ia memang bersalah. Dengan kata lain, seorang 

terdakwa belum tentu adalah seorang yang bersalah atau melakukan tindak pidana. 

Ia dapat melepaskan statusnya sebagai terdakwa dan kembali menjadi orang biasa 
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yang tidak terkena masalah hukum jika dalam pengadilan ia  dapat membuktikan 

melalui pembelaannya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan 

kepadanya. 

  Hal ini membuat tahapan pembelaan dalam proses pengadilan sebagai tahap 

terpenting bagi terdakwa mengingat dengan pembelaannya ia dapat mengembalikan 

citranya dan menghilangkan stigma negatif yang diberikan masyarakat ketika ia 

menjadi seorang terdakwa. Tahapan pembelaan dalam Hukum Acara Pidana diatur 

dalam Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 

182 ayat (1) huruf b tertulis bahwa setelah penuntut mengajukan tuntutan pidana 

maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasihat hukum untuk mengajukan 

pembelaan. Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaan adalah 

pernyataan dari seorang Terdakwa dan atau Advokatnya setelah Penuntut Umum 

menyampaikan Surat Tuntutan. Secara teoritis, pembelaan atau pledoi adalah sebagai 

bagian dari due process of right yang dianut dalam sistem Peradilan Pidana 

Indonesia. Tahapan pembelaan ini harus dilihat sebagai suatu hak dari terdakwa yang 

harus diwujudkan sebagai perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun 

internasional. 

 Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa putusan bebas pada 

kasus perkosaan oleh 7(tujuh) orang pelaku pemerkosaan tidak sesuai dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga berbeda dengan putusan sebelumnya pada 

tingkat pertama yang dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Marabahan. 

 Pada putusan tingkat banding penulis menganalisis yakni terdapat alat bukti 

yang diabaikan oleh Ketua Sidang Mahkamah Tinggi Banjarmasin yakni pada surat 

pernyataan dokter kejiwaan Sumaryati. Dimana dalam Putusan yang sesuai judul 

telah ditetapkan vonis pembebasan oleh Ketua Sidang Mahkamah Tinggi 

Banjarmasin kepada terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan kepada korban 

pemerkosaan (sumaryati) yang sebelumnya dihukum pidana penjara 7 tahun oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN. Mrh. Jika 

dilihat dari sisi teori alat bukti kebenaran, teori perlindungan hukum, teori keadilan 

dan teori pembuktian, hasil wawancara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
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Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum, maka dalam hal penjatuhan pidana hukuman bebas kepada terdakwa yang 

tertuang dalam putusan tersebut sangat bertentangan. 

 Dalam hal ini penulis mengkaji dari sisi teori alat bukti yang sah, dimana 

menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dokumen 

dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan 

dengan sumpah, dari teori alat bukti yang sah yang sudah dijelaskan diatas bahwa 

visum et repertum psikiatrikum korban pemerkosaan (Sumaryati) sudah memenuhi 

terhadap alat bukti kebenaran dalam peradilan pidana yang dimana surat pernyataan 

dokter psikiatrikum korban pemerkosaan (sumaryati) dibuat oleh seorang dokter 

kejiwaan yang bernama dr. Hj. Siti Khairiah Sp. KJ dari rumah sakit Dr. H Moch 

Ansari Saleh Banjarmasin dengan persetujuan dari pihak penyidik kepolisian yang 

sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, oleh karena itu seharusnya 

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melakukan pertimbangan terhadap alat bukti 

visum et repertum psikiatrikum korban pemerkosaan. 

 Kemudian dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif 

dijelaskan bahwa Hakim memutuskan perkara minimal dua alat bukti sah yang 

dimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang, kecuali apabila 

dengan sukarang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

 Dari teori pembuktian Undang-undang secara negatif yang dijelaskan diatas, 

bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin bertentangan dengan teori ini, 

yang dimana dalam putusannya membebaskan terdakwa dengan melakukan 

pertimbangan yang salah dari sisi visum et repertum. Padahal dalam teori 

pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif yang dijelaskan diatas bahwa 

Hakim dalam memutuskan perkara minimal dua alat bukti dengan keyakinan yang 

benar- benar terjadi. 

 Dalam hal ini surat pernyataan dokter kandungan yang dijadikan pertimbangan 

oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu tidak sesuai yang terjadinya peristiwa 
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karena seorang dokter yang membuat surat pernyataan dokter kandungan tersebut 

berkata didalam persidangan peradilan pidana Pengadilan Negeri Marabahan yang 

dihadirkan, bahwa “jarak kejadian visum terlalu jauh”, oleh karena itu seharusnya 

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap keyaninanya harus bersikap arif dan 

bijaksana terhadap pemilihan alat bukti korban pemerkosaan yang dialami oleh 

sumaryati, yang dimana dalam hal ini seharusnya alat bukti visum et repertum 

psikiatrikum pada dasarnya harus dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin karena alat bukti kebenaran surat pernyataan dokter kejiwaan 

yang dibuat oleh dokter kejiwaan menjelaskan di dalam persidangan Pengadilan 

Negeri Maraban yang dihadirkan, bahwa “hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

ahli mengenai periswa-peristiwa yang dialami oleh sumaryati harus dipercaya”. 

 Dari pernyataan ini seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melihat 

dan melakukan pertimbangan alat bukti visum et repertum psikiatrikum tanpa harus 

mengesampingkan atau mengabaikan. 

 Melihat perbandingan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan 

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sangat jauh dari 

apa yang diharapkan. Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan dan tuntutannya 

memberikan rasa adil pada korban perkosaan, melalui dakwaan yang dibuat Jaksa 

Penuntut Umum memberikan tuntutan yang maksimal, akan tetapi tuntutan tersebut 

bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu tidak 

memberikan putusan yang sesuai  keadilan masyarakat, dan lebih menganggap 

dakwaan Jaksa Penuntut umum seperti tidak ada. 

 Putusan ini sangat bertolak belakang dengan putusan pengadilan tingkat pertama 

yaitu Pengadilan Negeri Marabahan. Perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Marabahan membuktikan 

bahwa terdapat masalah dalam penanganan kasus pelaku tindak pidana perkosaan di 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 

 Penjatuhan putusan bebas pada kasus perkosaan Putusan No. 42/Pid/2017/PT 

BJM atas terdakwa I Arsan Bin Efendi, Terdakwa II Jainuri Alias Injae Bin 

Supdiansyah (Alm), Terdakwa III Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat jika 

dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
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perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

maka terdakwa diputus bebas. 

 Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian 

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 

hukum acara pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak). 

 Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan 

hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. 

Adapun yang menjadikan alasan paling mendasar dijatuhkannya putusan bebas 

adalah apabila majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan
44

. 

 Oleh karena itu, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila 

majelis hakim yang telah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah 

beranggapan bahwa: 

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan 

terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak 

diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa ketiadaan alat bukti 

seperti ditentukan dalam asas minimum pembuktian menurut undang-undang 

secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP
45

. 

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah bahwa 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat 

bukti saja. Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan 

pendapat hakim tentang: 

1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, 

semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak 

                                                           
44
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Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h.347. 
45
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dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang 

didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut 

penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak 

memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, 

atau, 

2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak 

memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang 

diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang 

seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga 

bertentangan dengan asas unus testis nullus testis atau seorang saksi 

bukanlah saksi, atau, 

3) Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang 

terbukti namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang 

demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yang 

mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negative. 

Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus 

didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan 

terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup 

tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam 

keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan 

adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. 


