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ABSTRAK 

SISTEM PEMERIKSAAN SECARA AKUSATOR DALAM 

PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI 

HUKUM ISLAM 

 

Indonesia adalah Negara hukum yang telah tertuang di 

dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Dimana hukum mengatur 

yang boleh dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan, serta 

memiliki asas yang harus dijalankan oleh setiap penegak hukum 

di Indonesia. Asas akusator dimana mengedepan hak asasi 

manusia, yang telah dibuktikan bahwa tersangka atau terdakwa 

disetiap tingkat pemeriksaan berhak didampingi oleh penasihat 

hukum. Serta ia dipandang sebagai subjek yang kedudukannya 

setara dengan penuntut umum, tidak hanya itu bahwa tersangka 

atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 

kepada penyidik atau hakim. Dengan dilindungi asas akusator, 

besar kemungkinan tersangka atau terdakwa berbohong dengan 

tindakannya tersebut, yang tentu menyulitkan penyidik atau 

hakim dalam memperoleh kebenaran materiil. Dalam agama 

Islam berbohong tidak dibolehkan bahkan dikategorikan 

kedalam dosa besar, sudah selayaknya kita selaku umat Islam 

harus berkata jujur didalam kehidupan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa 

kelebihan dan kelemahan dari sistem pemeriksaan secara 
akusator ditinjau dari hukum Islam, dan Bagaimana praktek 

sistem akusator dalam konsep pidana Islam. Tujuan dari skripsi 

ini untuk mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari sistem 

pemeriksaan secara akusator dilihat dari kacamata hukum Islam 

dan positif, dan Untuk mengetahui peran dari sistem akusator 

dan apa saja langkah-langkah yang diambil dalam 

merealisasikan sistem tersebut agar dapat membuktikan 

kebenaran materiil didalam perkara pidana. 

Jenis penelitian ini adalah, penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai 



 

 iii 

literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang 

berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Adapun p enelitian 

ini bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk 

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif analitik yaitu 

dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan 

data-data tersebut, kemudian diproleh kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

sistem pemeriksaan secara akusator dalam pembuktian perkara 

pidana relevan dengan hukum Islam, baik secara teori maupun 

implementasinya. Mengenai kekurangan dari sistem akusator 

belum ditemukan berdasarkan literatur-literatur yang telah 

dikaji. 
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MOTTO 

 

ْعُت َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َوَعْن َجابِِر َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل َسَِ
رواه )َكْيَف تُ َقدُِّس أُمًَّة الَ يُ ْؤَخُذ ِمْن َشِدْيِدِىْم ِلَضِعْيِفِهْم : يَ ُقْوُل 
 (حبان

Artinya: Dari jabir r.a di berkata : aku mendengar Rasulullah 

SAW bersabda : bagaimana suatu umat dapat terhormat bila 

hak orang lemah tidak dapat dituntut dari mereka yang kuat 

(H.R. Ibnu Hibban). 

ِفُروَن  َوَمن  َّ    ٤٤ََيُكم ِبَا أَنَزَل اُاهللُ َفُأْولََِٰئَك ُىُم ٱلكََٰ

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 

kafir.
1
 

 

                                                             
Mardani, Hadist Ahkam, Cet. ke 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 384. 

Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif,  Tiga Kategori Hukum 

Syari‟at, Fikih dan Kanun (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet.1,  h. 140. 
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BAB 1                                                                                                 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. 

Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih 

lagi untuk suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca.  

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: “Sistem 

Pemeriksaan Secara Akusator dalam Pembuktian 

Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Islam”. Maka perlu 

adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung di dalam skripsi ini, yaitu : 

Sistem menurut Nur Khalif Hazim.A.R. Elham berarti 

susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling 

bergantung. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini 

saling berkaitan  yang tidak boleh bertentangan, dan apabila 

bertentangan, maka akan selalu ada jalan untuk 

menyelesaikannya.
2
 

Pemeriksaan adalah Proses, cara, memeriksa, suatu 

proses atau upaya penyelidikan, pengusutan perkara dsb.
3
  

Pengertian akusator dalam bahasa Indonesia dapat 
disebut padan kata dari menuduh terhadap seorang 

tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan 

suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta 

sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subyek 

semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian 

atau kejaksaan. Sehingga kedua belah pihak masing-masing 

mempunyai suatu hak yang sama nilainya dan hakim berada 

di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara 

                                                             
2
 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

181. 
3
 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 

364. 
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pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum 

Positif).
4
 

Pembuktian adalah Perbuatan, cara, usaha menunjukan 

benar atau salah sehingga terdakwa dibuktikan dalam sidang 

pengadilan. Hal ini diatur didalam pasal 181 UU No 8 Tahun 

1981. 

Perkara Pidana. Perkara adalah persoalan atau perkara 

yang perlu diselesaikan atau dibereskan. Sedangkan Pidana 

ialah  Hukuman.
5
 Tetapi belum jelas kita mengetahui apa 

arti dari pidana apabila belum kita padu padankan dengan 

tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.
6
  

Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan atau sunah rasul tentang 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam.
7
 

Mengacu dari keseluruhan penegasan judul skripsi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, sistem 

pemeriksaan akusator ialah sistem yang digunakan dalam 

pembuktian perkara pidana di Indonesia, dan akan ditinjau 

dari perspektif hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul penelitian ini yaitu sebagai 
berikut:  

1. Sistem pemeriksaan secara akusator sangat menarik 

untuk diteliti karena sistem ini hampir sama dengan apa 

yang diterapkan oleh hukum Islam dalam pembuktian 

perkara pidana, yaitu dimana hakim menjadi penengah 

diantara penuntut umum dan terdakwa. 

2. Saya tertarik akan sistem akusator ini, karena jauh 

sebelum sistem ini diterapkan sistem yang digunakan 

                                                             
4
 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Cet. Ke 2 (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2002), h.8. 
5
Ishaq, Ibid., h. 345.   

6
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 50. 
7
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakart: Kencana, 

2003), h. 9. 
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adalah sistem inkisitor dimana sistem ini memandang 

terdakwa sebagai objek, selain itu juga tidak dapat 

dipungkiri setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing baik secara materiil maupun 

dalam realisasi dari sistem itu sendiri. 

3. Penelitian tentang sistem akusator ini merupakan salah 

satu pembahasan yang berkaitan dengan Jurusan 

Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan 

Lampung tempat saya memperdalam keilmuan sehingga 

saya dapat mengkaji lebih jauh aspek hukumnya, selain 

itu tersedia literatur-literatur di perpustakaan yang 

diperlukan di dalam penyusunan skripsi ini.  
 

C. Latar Belakang  

Indonesia adalah Negara hukum yang telah tertuang 

dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3),
8
 dalam kedudukannya 

sebagai instrumen hukum publik yang mendukung 

pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana 

materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

(KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian 

tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut 

adalah untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, 

yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidak-tidaknya 

mendekati kebenaran materiil.  

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 

tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwa melakukan 

pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari 

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu 

tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang 

didakwa ini dapat dipersalahkan. Untuk mendukung 

implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus  

berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses 

peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah 

                                                             
8
Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: MPR RI, 2015), h. 4. 
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(presumption of innocence), asas persamaan dihadapan 

hukum (equality before the law) dan asas pemeriksaan 

akusator.  

Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka 

di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau 

terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan 

tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut 

merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa sebagai 

konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator 

dalam KUHAP.  

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka 

atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan 

pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada 

dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam 

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dengan kata lain 

terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, yakni berhak untuk 

mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang 

memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari 

terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena 

dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.  

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka 

pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 
pihak yang terlibat secara langsung dalam proses 

pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam menilai 

terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, pembuktian 

merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka 

mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berbeda halnya 

dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat 

hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang penting 

dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap 

terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya sebagai pihak 

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan 

pada tingkatan pengadilan, maka pembuktian merupakan 

faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam 

mendukung keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana 
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yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 

pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada 

minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang 

terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.  

Apabila ditinjau dari perspektif yuridis, maka dalam 

hal pembuktian tersebut harus berisi ketentuan tentang jenis 

alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang 

dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara 

sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.
9
 

Dalam sejarah Islam, pada masa Rasullulah, banyak 

ulama yang menolak untuk diangkat menjadi penegak 

hukum, karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil 

dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang 

bersengketa. Terjadinya banyak penolakan ini 

mengakibatkan permasalahan di masyarakat tidak dapat 

diselesaikan yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

kekacauan untuk mengantisipasi masalah ini, Rasulullah 

mengeluarkan statemen bahwa “hakim yang membuat 

putusan salah, baginya mendapat satu pahala”. Dengan 

demikian, dalam konsep hukum Islam, jelas bahwa Islam 

memandang wajib diutamakan terhadap penegak hukumnya, 

bukan pada penegakan hukumnya. Kewajiban penegak 

hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Q,S Al-
Maidah (5) : 8.  

            لِلَِّو           

                         

   اهلل   اهلل          
 

Artinya: 

                                                             
9
“Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) dalam Pembuktian 

Tindak Pidana di Persidangan (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di 

Pengadilan Negeri X (SKRIPSI)” (On-line), tersedia di: http://www.MMS 

Consulting - Advocates & Counselors at Law - htm  (26 April 2016). 
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan jangan 

sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungghnya Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10

 

 

Selanjutnya ada beberapa hadis’ rasullullah bahwa 

hakim harus mendengarkan kedua masing-masing pihak 

yang berperkara yang berbunyi: 

َو َعْن َعِلي َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصَلى اهللُ َعَلْيِو 
ِإَذا تَ َقاِضى إِلَْيَك َرُجََلِن َفََل تَ ْقَض أَلَوَل َحََت َتْسَمُع "َوَسَلَم 

قَاَل َعِلُي َرِضَي اهللُ َعْنُو " َكََلَ  اأُلْخَر َفَسْوَ  َتدرِْ  َكْيَف َتقِضيْ 
َرَواُه َأْْحَاِد َوأَبُ ْو َداُوْد واَلِتِْمِذ  َوَحَسُن إِْبِن " َفَما زََلْت قَاِضًيا بَ ْعدَ 

َِدْيِ ْ َوَصِ َ ُة إِْبُن َحَبانُ 
 اا

 Dari Ali r.a dia berkata, bahwa Rasullullah Saw. 

Bersabda: “Apabila ada dua orang meminta keputusan 

hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan 

untuk orang yang pertama sebelum engkau 

mendengarkan keterangan orang kedua agar engkau 

mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. 

Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR 

Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis hasan menurut 

Tirmizi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai 

shahih oleh Ibnu Hibban).
11

 

 [ 
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Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.170. 
11

 Mardani, Hadist Ahkam, Cet. ke 1 (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 382. 
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Disisi lain timbul permasalahan yang akan 

memburamkan penegak hukum seperti polisi, penuntut 

umum dan hakim, di dalam mengungkap kebenaran yang 

sebenarnya dalam pembuktian perkara pidana, yaitu ketika 

terdakwa berbohong dalam memberikan keterangan. Adapun 

hadis’ rasullullah mengenai hal tersebut: 

أَنَُو َعَد "َوَعْن َأِبْ َبْكَرُة َرِضَي اهللُ َعْنُو َعَن الَنِبِ َصَلى اهللُ َعَلْيِو َوَسَلَم 
 ُم َ َف ٌق َعَلْيوِ " َشَهاَدُة الَزْوِر ِمْن َأْكَ ِ الَكَبااِرِ 

Dari Abu Bakar r,a., bahwa Nabi Saw. “Menggolongkan 

persaksian palsu termasuk diantara dosa-dosa yang 

paling besar.” (HR Bukhari-Muslim). 

Bedasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini 

akan mencoba menganalisa mengenai permasalahan dalam 

pembuktian perkara pidana kaitannya dengan sistem 

akusator yang telah diimplementasikan di Indonesia yang 

disyariatkan dari hukum Islam. 

D. Rumusan Masalah 

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di 

atas, dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dan masalah yang menghambat tidak terselesainya dari 

skripsi ini, maka akan ditekankan bahwa pokok bahasan 

yang akan menjadi titik fokus kajian skripsi ini adalah: 

1. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemeriksaan 

secara akusator ditinjau dari hukum Islam? 

2. Bagaimana praktek sistem akusator dalam konsep 

pidana Islam? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari 

sistem pemeriksaan secara akusator dilihat dari 

kacamata hukum Islam. 
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b. Untuk mengetahui peran dari sistem akusator dan 

apa saja langkah-langkah yang diambil dalam 

merealisasikan sistem tersebut agar dapat 

membuktikan kebenaran materiil dalam perkara 

pidana. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif kepada akademisi 

khususnya tentang hukum pidana Islam dan hukum 

pidana Indonesia berkaitan dengan sistem akusator. 

Disisi lain meskipun tidak signifikan diharapkan 

akan membawa perkembangan ter hadap dunia ilmu 

pengetahuan karena dengan penelitian ini akan 

semakin menambah referensi ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan sebabagai bahan pertimbangan 

sekaligus rujukan dalam pemeriksaan dan putusan 

dalam menetapkan suatu perkara pidana. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, 

khususnya kepada penegak hukum terkait dalam 

menjalankan sistem akusator, agar kedepannya dapat 

lebih mudah dalam mencari kebenaran yang 
sebenarnya dalam pembuktian perkara pidana. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh 

hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian 

ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1.   Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Library research (kepustakaan) maksudnya adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan 
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menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-

literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan 

dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang Sistem 

Pemeriksaan Secara Akusator dalam Pembuktian Perkara 

Pidana Ditinjau dari Hukum Islam. 

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk 

penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk 

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
12

 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriftif analitik yaitu dengan cara menganalisa data 

yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, 

kemudian diproleh kesimpulan.
13

 

2. Data dan Sumber Data  

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk 

penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut 

diproleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer 

dan sumber bahan hukum skunder. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut.  

Menurut Webster‟s New Dictionary seperti yang 

dikutip oleh J. Supranoto bahwa yang dimaksud dengan data 

adalah “things known or assumed”, yang berarti bahwa data 
itu sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui”.

14
 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 
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Soerjono Soekamto, Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan  

Singkat  (Jakarta: Rajawali Pers, 1985),  h. 15. 
13

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum  

(Bandung: Aditya Bakti, 2004), h. 126. 
14

J. Supranoto, Metode Riset Aplikasinya  dalam Pemasaran 

(Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h. 1. 

 



 

 xxii 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer meliputi Perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kekuasaan 

kehakiman UU No 48 Tahun 2009, kitab undang-undang 

hukum pidana, kita undang-undang hukum acara pidana, 

serta undang-undang yang terkait dengan pembahasan 

ini. Untuk merujuk pada hukum Islam yaitu Al-Quran 

dan Al-Hadits, pendapat-pendapat para ahli. 

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang 

sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa 

buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-

konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan 

permasalah yang diuji. terdiri dari buku-buku hukum, 

media cetak, artikel, maupun data dari internet (website) 

yang ada korelasinya dengan materi yang menjadi pokok 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu : 

Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai  literatur atau  

bahan  bacaan yang  sesuai  dengan pokok bahasan, 

kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 
pemikiran secara teoritis ”.

15
 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka 

pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data 

dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan 

pengkajian literatur-literatur primer yaitu Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman UU No 48 Tahun 2009, KUHP, 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114. 
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KUHAP, serta undang-undang yang terkait dengan 

pembahasan ini. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur 

dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk 

menunjang penyelesaian pokok permasalahan. 

4.  Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, 

tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti 

yaitu sistem pemeriksaan secara akusator dalam pembuktian 

perkara pidana ditinjau dari hukum Islam. Setelah sumber 

(literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber 

diatas maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data 

yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan data (edeting) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan 

data yang menyatakan jenis dan sumber data baik 

bersumber dari Al-quran maupun dari hadist’, atau 

buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan 

penelitian. 

c. Sistematika data (sistematizing) yaitu menepatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan uruta masalah. Kemudian data 

digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu 

secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami.
16

 

5.  Analisa masalah 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu untuk 

memaparkan hasil dari penelitian ini. Peneliti akan 

mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian 
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(Jakarta: Balai Puataka, 2006), h. 107. 
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difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, 

peneliti menganalisa hasil dari perolehan data menggunakan 

kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang 

ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
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  BAB II                                                                                                                

HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM AKUSATOR 

DIDALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 

A. Sistem Akusator dalam Hukum Islam 

Perkataan asas berasal dari bahasa arab, asasun. 

Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan 

sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan 

berpikir yang sangat mendasar.
17

 Adapun asas dalam hukum 

Islam meliputi asas umum maupun asas dalam hukum 

pidana itu sendiri yaitu: 

1. Asas-asas umum hukum Islam meliputi semua bidang 

dan segala lapangan hukum islam adalah asas keadilan, 

asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. 

2. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara 

lain adalah asas legalitas, asas larangan memindahkan 

kesalahan kepada orang lain, asas praduga tidak 

bersalah. 

Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu 

kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian 

tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan 

fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang 

dilarang menurut Syara’. Meskipun demikian, pada 

umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk 

perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, 

seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.
18

 Namun 

yang akan ditinjau ialah mengenai sistem akusator didalam 

hukum Islam dan secara universal berkaitan terhadap sistem 

tersebut, salah satu asas hukum acara pidana modern yang 

telah ditetapkan didalam Negara Madinah pada zaman 
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Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan 

Tata Hukum Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 126. 
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A. Djauli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 

Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2000), Cet ke 3, h. 1. 
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Rasullullah Saw. Bahwa setiap orang yang didakwa, diberi 

kesempatan untuk mengajukan pembelaan dirinya.
19

 

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum 

yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, 

diantaranya: 

1. Asas Legalitas 

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa 

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada 

undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan 

QS. Al-Isra’ (17): 15 dan QS. Al-An’am (6): 19. Hal itu 

diungkapkan sebagai berikut: 

                          

                         

 

Artinya: 

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 

dengan hidayah (Allah) , maka sesungguhnya dia 

berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri: dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 

bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 

berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami 

tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang 
rasul. (QS. Al-Israa’ (17): 15). 
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Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam 

Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Lkis 

Printing Cemerlang, 2010), Cet ke 1, h. 393. 
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             ُاهلل            

                     ِاهلل 

                         

      

Artinya: 

Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” 

Katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan 

kamu. Dan Al-qur‟an ini diwahyukan kepadaku supaya 
dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan 

kepada orang-orang yang sampai Al-qur‟an 

(kepadanya). Apakah sesunggunya kamu mengakui 

bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?” 

Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah: 

“Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan 

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 

persekutukan (dengan Allah). (QS. Al-An’aam (6): 19). 

Kedua ayat di atas , mengandung makna bahwa Al-

qur’an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. 

supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan 

ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada 

dalam hukum Islam sejak Al-qur’an diturunkan oleh Allah 

swt. Kepada Nabi Muhammad saw. 

2. Asas larangan Memindahkan Kesalahan  Kepada Orang 

Lain 

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap 

perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun yang 

jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini 

terdapat dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-qur’an 

antara lain:     QS. Al-An’aam (6): 165, QS. Al-Faathir (35): 
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18, QS. Az-Zumar (39): 7, QS. An-Najm (53): 38, QS. Al-

Muddatstsir: 38.  

QS. Al-An’aam (6): 165, yang berbunyi: 

                 

                        

    

Artinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

QS. Al-Faathir (35): 18, yang berbunyi: 

                          

                        

                     ِاُاهلل     

  

Artinya:  

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil 

(orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan 

dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang 
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dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 

dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang 

takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak 

melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan 

barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia 

mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan 

kepada Allahlah kembali(mu). 

QS. Az-Zumar (39): 7, yang berbunyi: 

      َاُاهلل                 

                       

                     

Artinya: 

Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak 

memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran 

bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia 

meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang 

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian 

kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya 

Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam 

(dada)mu. 

 

QS. An-Najm (53): 38, yang berbunyi: 

           

Artinya: 

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain. 



 

 xxx 

QS. Al-Muddatstsir (74): 38, yang berbunyi: 

          

 

Artinya: 

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. 

Pada QS. Al-Muddatstsir (74): 38, Allah menyatakan 

bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, 

dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan 

yang dibuat oleh orang lain. 

3. Asas Praduga Tak Bersalah 

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari 

bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan 

harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-

bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas 

kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-qur’an 

yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan 

memindahkan kesalahan kepada orang lain yang telah 

disebutkan.
20

 

Hukum pidana Islam khususnya dalam pelaksanaannya 

tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama 

kali diturunkan syariat Islam memandang bahwa semua 

orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak ada 

perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, bangsawan 

dan rakyat jelata serta pengusaha dan penduduk biasa. Jadi, 

setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi 

hukuman, baik ia pengusaha maupun rakyat, kaya maupun 

miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Dalam Islam 

perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa. 
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Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), Cet ke 3, h. 5-7. 
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Allah berfirman dalam QS. Al-Hujura’at (49): 13, yang 

berbunyi: 

                            

          ِاهلل        

Artinya: 

Wahai sekalian manusia, Kami ciptakan engkau dari 

laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan engkau 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling 

takwa. (QS. Al-Hujuraat (49): 13).
21

 

B. Penegak Hukum Menurut Hukum Islam 

Untuk lebih mudah memahami penegak hukum Islam 

seperti polisi, jaksa, advokat dan hakim kita akan meninjau 

penegak hukum di Aceh Darusalam yaitu sebagai beikut: 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang 

Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 

2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam 

telah memberi kesempatan bagi Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam untuk melaksanakan Syariat Islam secara 

kaffah. 

1. Polisi 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah 
negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan 

pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat 

dalam rangka terjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya 

ketentraman masayarakat guna terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

polisi sebagaimana diamanatkan dalam UU NAD NO 18 

tahun 2001 Pasal 21 ayat (4): hal-hal mengenai tugas 

fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat diatur 

lebih lanjut dengan qanun Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Selanjutnya Ayat (5) pelaksanaan fungsional 

kepolisian sebagaimana di maksud dalam ayat (4) di bidang 

ketertiban dan ketentraman masyarakat 

dipertanggungjawabkan oleh KAPOLDA kepada gubernur 

Provinsi NAD. 

Jelaslah kiranya bahwa seseorang yang diangkat sebagai 

anggota POLRI di Provinsi NAD mampu memahami sistem 

hukum dalam masyarakat Aceh, budaya dan adat istiadat. 

Meskipun dalam UU NAD kepolisian daerah provinsi NAD 

tidak langsung di bawah Gubernur dan masih merupakan 

bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia, namun 

polisi yang bertugas di Aceh harus memperhatikan 

kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat Aceh yaitu 

pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari 

secara kaffah. 

Sudah saatnya polisi di NAD tampil dalam profil dan 

bentuk yang Islami. Kemampuan dalam pemahaman tentang 

ajaran Syariat Islam mutlak harus dimiliki oleh polisi yang 

ditempatkan di Aceh. 

Tantangan yang dihadapi sangatlah berat, karena untuk 

merubah paradigma polisi yang Islami membutuhkan 

anggaran yang sangat besar dan memakan waktu yang lama. 
Mulai dari perekrutan pendidikan dan latihan hingga 

penugasan di tempat tugas. Kesiapan qanun-qanun sangat 

membantu aparat kepolisian dalam bertindak di lapangan 

sehingga akan kecil kemungkinan terjadi kesalahan prosedur 

di lapangan baik disengaja maupun kekhilafan aparat 

kepolisian sendiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang 

kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai 

penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan 

pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya.  
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Pejabat kepolisian negara R.I senantiasa bertindak 

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, 

kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, kepolisian R.I 

mengutamakan tindakan pencegahan dengan tidak 

mengabaikan kode etik kepolisian yang menjadi petunjuk 

tingkah laku (Code of cinduct). 

2. Jaksa 

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang (UU No.5 Tahun 1991) untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang untuk melaksanakan penuntutan dan 

melaksanakan putusan. Penuntutan adalah tindakan penuntut 

umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri 

yang berwenang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1991 pasal 24 

ayat (1) tugas kejaksakan dilakukan oleh kejaksaan Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kejaksaan 

Agung R.I. 

Pelaksaaan tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana 

meliputi: 

a. Melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan 
pengadilan 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

keputusan lepas bersyarat 

d. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaan 

dikoordinasikan dengan penyidik. 

Dengan pemberlakuan Syariat Islam, kejaksaan 

dituntut untuk mampu mereposisi dirinya demi susksesnya 

pembangunan hukum di Aceh dengan tidak melupakan 

asas legalitas maupun asas praduga tak bersalah 

“Presumption of Innoncent”, sumber hukum Islam yang 
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juga Qanun-qanun yang merujuk pada hukum Islam 

menjadi perhatian kita semua. 

3. Advokat atau Pengacara 

Tugas pokok pengacara adalah membantu pengadilan 

melaksanakan keadilan dan hukum. tugas yang diembanya 

tidak kurang dari tugas yang diemban oleh para hakim dan 

pejabat pengadilan yang lain. Pengacara (advokat) dengan 

keahlian yang dimilikinya membantu perseorangan dalam 

masyarakat dengan mewakilinya di muka pengadilan atau 

pada tahap pemeriksaan/penyidikan di kepolisian atau 

kejaksaan atau kejaksaan dalam perkara pidana/jinayah. 

Peran pengacara di pengadilan adalah untuk membantu 

hakim dalam menegakkan hukum, sehingga hakim tidak 

salah dalam menegakan hukum. Pengacara bekerja untuk 

membantu orang yang teraniaya atau karena haknya 

dilanggar, jiwanya terancam, pribadinya dihina atau untuk 

membantu orang-orang yang tidak mengerti bagaimana 

beracara dipengadilan. 

Kehadiran pengacara di depan sidang pengadilan juga 

dapat mencegah penyelewengan yang mungkin dilakukan 

oleh hakim. Tanpa kehadiran pengacara di depan sidang 

pengadilan sulit untuk mewujudkan pengadilan yang benar-

benar dapat menegakkan keadilan. 

Untuk dapat mengemban amanah yang baik terutama 
dalam penegakan syariat Islam, atau membela kliennya di 

depan mahkamah Syar’iyah, maka pengacara haruslah 

memahami Syariat Islam terutama yang berkenaan dengan 

masalah jinayat. Selain itu, pengacara haruslah tidak 

berorientasi semata-mata kepada materi sehingga akan 

menempuh segala cara untuk memenangkan kliennya. 

Dengan kualifikasi harus menguasai Syariat Islam, seakan 

peluang dari Alumni (Fakultas Syariah) untuk menjadi 

pengacara haruslah diberi kesempatan dan bagi sarjana 

hukum harus membekali diri tentang Syariat Islam. 

4. Hakim   

Hakim pertama sekali yang disebut dalam sejarah 

kemanusiaan adalah Nabi Daud as. dan  Nabi Sulaiman as. 

Namun Nabi Daud melakukan kekeliruan karena 
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mendengarkan hanya dari sebelah pihak yang berperkara 

sehingga ia memohon ampun kepada Allah . Pada akhirnya 

Allah Swt berfirman dalam QS. Shad (38): 17-26.
22

 

                            

                            

                      

             

                       

                 

                     

                       

                     

                    

                       

                         

                 

                 ِاُاهلل      
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Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo,2012), Cet. 2, h. 19. 
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      ِاُاهلل                  

  

 

 

Artinya: 

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan 

ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; 

sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). 

Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung 

untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang 

dan pagi. Dan (Kami tundukkan pula) burung-burung 

dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat 

kepada Allah. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami 

berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam 

menyelesaikan perselisihan. Dan adakah sampai 

kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika 

mereka memanjat pagar. Ketika mereka masuk 

(menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) 

mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa 

takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang 

salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang 

lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil 

dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan 

tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya 

saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor 

kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka 

dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan 

dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: 

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 

kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan 

dari orang-orang yang  

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 

sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa 
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Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka 

Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan 

sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi 

Kami dan tempat kembali yang baik. Hai Daud, 

sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan. 
  

Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa Allah Swt maha 

menguasai dan maha menetakan hukum terhadap batin, 

namun tidak menetapkan suatu hukum kepada hamba-Nya 

kecuali berdasarkan realitas. Oleh sebab itu, ketika seorang 

hakim menetapkan sebuah hukum berdasarkan aspek 

lahiriah di mana ia diciptakan untuknya, ia tidak perlu 

mempersoalkan aspek batin yang menjadi kekuasaan Allah 

Swt. Imam Asy-Syafi’i juga mengatakan bahwa mazhab 

kami lebih suka jika seseorang hakim memberikan 

keputusan di tempat terbuka untuk masyarakat sehingga 

tidak ada penghalang di antara mereka dan lokasi yang tepat 

adalah di tengah kota. Seorang hakim tidak boleh 

memberikan suatu keputusan ketika ia tengah marah. 

Diriwayatkan oleh Sufyan dari abdul Malik bin Umair, dari 

Abdurrahman bin Abi Bakrah ra, dari Ayahnya bahwa 

Rasulullah Saw bersabda, “Seorang qadhi tidak boleh 

memberikan keputusan atau hakim tidak boleh menetapkan 

hukum antara dua orang, sementara ia tengah marah.” 

Hadist Rasulullah Saw diatas mengindikasikan bahwa 

seorang tidak boleh menetapkan suatu keputusan ketika ia 

tengah marah. Hal itu memang rasional bahwa dalam 

kemarahan mungkin terjadi perubahan akal dan pemahaman. 

Dalam kondisi apapun dimana seseorang menyadari adanya 

perubahan akal dan pemahamannya, ia dilarang menetapkan 

suatu keputusan dalam kondisi tersebut. Ketika merasa sakit, 
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lapar, sedih, susah, atau merasa sangat bergembira, yang 

karenanya pemahaman dan etikanya berubah, kami tidak 

suka jika ia mengambil keputusan. Akan tetapi, jika aspek 

tersebut tidak mengubah akal, pemahaman, dan etikanya; ia 

boleh menetapkan keputusan. 

Orang yang mengantuk sehingga hatinya tertutup 

seperti tertutupnya hati orang yang pingsan tidak boleh 

menetapkan keputusan. Begitu pula dengan orang yang 

sedih dan lapar. Seorang hakim makruh melakukan 

pembelian, penjualan, serta pengawasan terhadap nafkah 

keluarganya dan barangnya yang hilang karena berbagai hal-

hal itu justru akan lebih kuat dalam membebani 

pemahamannya dari kemarahan. 

Ketika dua orang mengajukan perkara kepada seorang 

hakim kemudian ia melihat jelas adanya permusuhan yang 

sengit antara dua orang tersebut, ia harus mencegahnya. Jika 

ia masih mengulanginya, ia harus mencegahnya, ia tidak 

harus mencapai keputusan untuk menahan atau 

memukulnya, kecuali dalam kasus tersebut ada sesuatu yang 

mewajibkan pemukulan atau penahanan. Kapanpun menjadi 

jelas baginya suatu kebenaran, ia berhak menetapkan hukum 

kepadanya.
23

 

C. Tersangka atau Terdakwa Di muka persidangan 

Termasuk terobosan baru hukum acara peradilan 
Islam untuk menemukan kebenaran materiil dengan 

mengintimidasi Tersangka pada saat melakukan penyidikan, 

karena adanya bukti awal. Ali bin Abi Thalib dalam 

memeriksa Za‟inah yang diduga menyembunyikan kitab 

Hathib bin Abu Balti‟ah mengintimidasinya ketika 

mengetahui dia telah mengingkarinya. Ali berkata sambil 

memebentak, “Kamu mau mengeluarkan buku itu, atau aku 

akan menelanjangimu?” Ali mengucapakan kata-katanya 
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Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi‟i Masalah Ibadah 

(Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014), Cet ke 1, h. 425,427. 
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dengan raut muka kesungguhan Ali, Tersangka pun keder 

dan mengeluarkan buku dimaksud dari jalinan rambutnya. 

Dari kasus ini dapat diambil abstraksi hukum, bahwa 

jika seseorang menuduh orang lain merampas uang atau 

harta bendanya, sedangakan tersangka tidak memegang 

barang yang dituduhkan, kemudian si korban perampasan 

memohon agar tersangka digeledah, maka permohonanya itu 

wajib dikabulkan, demi menjamin seorang untuk 

mendapatkan haknya.
24

 Adapun pejabat yang berwenang 

melakukan penahanan Sebagian mereka berpendapat, bahwa 

yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa 

dalam tindak pidan ialah Wali Al-Harbi, pejabat penyidik, 

penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan 

hakim. Demikian ini menurut pendapat pengikut Asy-Syafi‟i, 

seperti Abu Abdillah Al-Zubairi, dan Al-Mawardi, dan yang 

lainya, serta segolongan pengikut Ahmad. Bahkan, pengikut 

Ahmad ini telah menyusun kitab etika hakim. Sedang 

mengenai lamanya penahanan, mereka berselesih pendapat, 

apakah ditetapkan berapa lama atau tidak, atau hal itu 

diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berweanang 

melakukan penahanan dan hakim. Al-Mawardi, Abu Ya‟la, 

dan yang lainya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua 

pendapat Al-Zubairi mengatakan bahwa lamanya penahanan 

ialah satu bulan, dan Al-Mawardi mengatakan bahwa tidak 
ada ketentuan waktu lamanya penahanan.

25
 

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

hukum Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai 

berikut: 

1. Hak untuk membela diri 

Hak ini merupakan hak yang sangat penting, dengan hak 

ini terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadap dirinya 
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Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, ( 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 11. 
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baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan 

atau mengajukan bukti untuk suatu pembebasan (seperti 

suatu alibi). Hak-hak yang berkaitan dengan hak ini 

adalah: 

a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan 

terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus 

itu, baik yang membuktikan atau yang 

membebaskan. 

b. Terdakwa harus mampu untu membela dirinya 

sendiri. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan 

yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud 

bahkan apabila bukti secara kesimpulan lengkap 

membuktikan kesalahannya. 

c. Terdakwa memiliki hak umtuk menyewa seorang 

pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. 

2. Hak pemeriksaan pengadilan 

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi 

hak-hak individu terhadap penyalahgunaan dari bagian 

kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak di 

mana terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili 

secara terbuka. 

 

3. Hak atas peradilan yang adil tidak memihak 

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan 
keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua 

segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang 

memutusan perkara. 

4. Hak untuk penggantian kerugian karena putusan yang 

salah jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan 

yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas 

kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara. 

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan 



 

 xli 

Hukum Islam meletakkan asas peraduga tak bersalah 

sebagai ladasan dari aturan-aturan pidana substantiv 

prosedural.  

Dalam Islam hak-hak yang paling utama yang dijamin 

oleh Islam itu sendiri adalah hak hidup, hak kepemilikan, 

hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak 

persamaan dimuka hukum, dan hak menuntut ilmu 

pengetahuan.
26

 

D. Pembuktian Perkara Pidana di Persidangan Dalam 

Sistem Syari’ah 

Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim 

dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu 

mengonstatir perkara, hakim harus pasti akan kebenaran 

peristiwa yang dikonstatirnya sehingga konstatiringnya itu 

bukan sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan 

gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat 

untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang 

bersangkutan. Alat-alat bukti yang dapat dikemukakan di 

muka persidangan terdiri dari: alat bukti surat, saksi, 

persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, 

saksi ahli, pembukuan, dan pengetahuan hakim.
27

 

Dari Abdullah bin Abbas. Rosulullah Saw. telah bersabda: 

َنُة َلْويُ ْعَطى النَّاُس  ِبَدْعَواُىْم اَلدََّعى نَاسٌق ِدَماَء رَِجاٍل َواَْمَواََلُْم َوَلِكنَّ اْلبَ ي ْ
 َعَلى اْلُمدََّعى َواْلَيِمْ ُ َعَلى َمْن اَْنَكرَ 

Artinya:  
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Faizah, “Hak dan Kewajiban Pelaku Tindak Pidana Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif” (On-line), tersedia di: 

http://www.google.co.id/url (10 maret 2017), dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 
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Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dan kerangka Fiqh 

al-Qadha, Edisi 1,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 2, h. 54. 
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“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya 

akan banyaklah orang yang menggugat hak atau 

hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara 

pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk 

yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu 

peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan 

(bagi mereka yang tidak mempuyai bukti lain) dapat 

mengingkarinya dengan sumpahnya.” H.R. Bukhary dan 

Muslim dengan sanad sahih.
28

 

 Beberapa  Alat-alat bukti tersebut dapat ditinjau dari Islam 

yaitu sebagai berikut: 

1. Alat bukti saksi dalam Islam 

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan 

syahid (saksi lelaki) dan syahidah (saksi perempuan) yang 

terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan 

dengan mata kepala sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud 

dengan alat bukti ialah manusia hidup yang secara lansung 

melihat, mendengar dan mengalami secara lansung sebagai 

syarat dari keabsahan kesaksian seseorang tersebut.
29

 

Adapun ayat mengenai saksi yaitu Al-Qur’an Surat Al-

Talaq (65): 2, yang berbunyi: 

              ِهلِل    ِهلِل

Artinya: 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karna Allah. 
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(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet Ke.15, h. 145. 

29
Ibid, Roihan A. Rasyid, h. 159.  
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Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 283, yang berbunyi: 

                     

Artinya: 

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 

maka sungguh dia orang berdosa hatinya.
30

 

 

2. Alat Bukti Sumpah 

 

Adapun alat bukti berdasarkan sumpah merujuk pada 

firman Allah Swt dalam QS Al-Nur (24): 9 yang berbunyi: 

         ُِاهلل             

 

Artinya: 

 

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya 

jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. 

 

Islam juga tidak hanya mengatur tentang sumpah 

didalam membuktikan perkara jinayah namun juga mengatur 

mengenai pengakuan atau didalam hukum positif ialah 

keterangan terdakwa hal ini diterangkan didalam QS. Yusuf 
(12): 52 yang berbunyi: 

               َاهلل            

Artinya: 

 

(Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar Dia (Al Aziz) 

mengetahui bahwa Sesungguhnya aku tidak berkhianat 
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kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak 

meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat.
31

 
 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alat-alat bukti itu 

ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut: 

1. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak 

memerlukan sumpah.  

2. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.  

3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai 

sumpah pemegangnya.  

4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.  

5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.  

6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.  

7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.  

8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang 

perempuan.  

9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan 

tergugat untuk bersumpah.  

10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah 

penggugat.  

11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.  

12. Saksi tiga orang laki-laki.  

13. Saksi empat orang laki-laki.  

14. Kesaksian budak.  

15. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah 

mumayyiz).  

16. Kesaksian orang yang fasiq.  

17. Kesaksian orang non islam.  

18. Bukti pengakuan.  

19. Pengetahuan hakim.  

20. Berdasarkan berita mutawatir.  

21. Berdasarkan berita tersebar (khobar istifadloh).  

22. Berdasarkan berita orang perorang.  

23. Bukti tulisan.  

24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak.  

25. Berdasarkan hasil undian.  
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26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.  

 

Pendapat lain dari hasbi Ash-Siddieqy menyebutkan 

enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya: 

1. Iqrar (pengakuan) 

2. Syahadah (kesaksian) 

3. Yamin (sumpah) 

4. Nukul (menolak sumpah) 

5. Qasamah (bersumpah 50 orang) 

6. Keyakinan 

Berdasakan pembuktian perkara pidana Islam yang 

telah dipaparkan di atas, sangatlah banyak alat bukti yang 

mungkin saja akan di implementasikan oleh hakim dalam 

persidangan perkara pidana guna memperoleh kebenaran.
32
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BAB III 

HUKUM POSITIF TENTANG SISTEM AKUSATOR 

DIDALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 

A. Sistem Akusator dalam Hukum Positif 

Hak asasi manusia telah tertuang dalam UU Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-

undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.
33

 

Hingga saat ini masih terdapat tindakan kekerasan yang 

dilakukan Polri dalam upaya penegakan hukum dan 

penanggulangan kejahatan, tindakan tersebut dapat terjadi 

karena ulah oknum atau tindakan yang sudah melembaga 

sebagai suatu sistem, karena bagaimanapun oknum yang 

melakukan tindakan kekerasan adalah produk dari sistem itu 

sendiri. 

Sebagai contoh kasus, tindakan polri dalam 

pengungkapan kasus terutama dalam penangkapan terhadap 

pelaku atau yang diindikasikan sebagai pelaku kejahatan 

masih dilakukan dengan tindakan kekerasan.  Hal tersebut 

sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam 
peroses peradilan pidana, pada proses adjudikasi seringnya 

digunakan kekuasaan yang melampaui kewajaran 

unnecesary force yang sering terjadi dilakukan oleh polisi.
34

  

Dapat kita amati dari pendapat beberapa ahli hukum 

dalam buku-buku berikut ini esensinya ialah, bahwa sistem 

ini memiliki makna bahwa terdakwa dipandang sebagai 

subyek dan berada setara dengan penuntut umum. Didalam 
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buku Darwan Print, sistem pemeriksaan akusator tersangka 

atau terdakwa diakui sebagai subyek pemeriksaan dan 

diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan 

pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditunjukan 

atas dirinya. Pemeriksaan secara akusator dilakukan dengan 

pintu terbuka artinya semua orang dapat dan bebas melihat 

jalannya pemeriksaan itu.
35

 

Dalam buku Ansori Sabuan, mengatakan dengan 

melandaskan sistem atau model akusator, peradilan 

dilakukan secara terbuka dimana para pihak (terdakwa dan 

penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang 

sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat.
36

  

Dalam buku Anang Pryanto, mengatakan bahwa 

pemeriksaan yang bersifat akusator yaitu pemeriksaan 

dilakukan terhadap terdakwa yang dipandang sebagai 

subyek yang berkedudukan sama dengan pihak pendakwa 

(penuntut umum) dalam mencari kebenaran materiil.
37

 

 Asas akusator menunjukan seorang terdakwa yang 

diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek 

pemeriksaan melainkan sebagai subyek. Asas akusator telah 

memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap 

orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya 

pemeriksaan.  

Terdakwa mempunyai hak yang sama nilai dengan 
penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua 

belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut 

hukum pidana yang berlaku sebagai realisasi prinsip 

akusator di pengadilan. Terlihat bahwa terdakwa bebas 

berbicara, bersikap sepanjang untuk membela diri dan 

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, sering pula 
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terdakwa tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya. 

 Adanya asas ini tersurat dalam KUHAP yaitu pada 

pasal 52, pasal 55, penasehat hukum yang mendampingi 

terdakwa untuk membela hak-haknya. Selain itu, terdakwa 

bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah dia 

kemukakan diluar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang 

hal itu logis dan beralasan. Pasal 65 karena kebebasan 

memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukan 

bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator.
38

 Dari 

pendapat para ahli hukum di atas sudah jelas bahwa sistem 

ini mengedepankan rasa kemanusian dalam mencari 

kebenaran materiil. 

B. Penegak Hukum Menurut Hukum Positif 

1. Penyelidik  

Penyelidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang sebagai tindak pidana guna menemukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. Dengan peryataan lain, 

penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris 

bawahi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan 

menemukan tindakan pidana tersebut adalah suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana, dengan kata lain mencari 

dan menemukan berarti penyelidik berupaya atas inisiatif 

atau sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-

hari biasanya penyelidik baru dimulai melaksanakan 

tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak 

yang dirugikan.
39
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Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyelidik 

adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia 

(POLRI). Karena kewajiban mempuanyi wewenang sebagai 

beikut: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang 

tentang adanya tindak pidana. 

b. Mencari keterangan dan barang bukti.  

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeledahan dan penyitaan. 

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

d. Membawa dan menghadapkan seorang pada 

penyidik.
40

 

Penyidik, Menurut pasal 1 butir 1 adalah pejabat polisi 

negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu 

mengatakan bahwa penyelidik adalah penjabat polisi negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penyelidikan.

41
 Adapun 

wewenang penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) hurup a adalah: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan. 
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e. Melakukan  pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungan dengan pemeriksan perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. Adapun hurup b adalah, 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksaan tugasnya berada di 

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut 

dalam Pasal 6 ayat (1) hurup a. Dalam melakukan 

tugasnya sebagaimana dalam ayat (1) dan (1), 

penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang 

berlaku.  

Berikut saya akan memuat sedikit tentang kode etik 

POLRI dalam menjalankan hak dan kewajibanya. Bab 1 

tentang Etika Pengabdian Pasal 7 yaitu, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri 

dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan 

profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan 

tindakan-tindakan berupa :  

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; 

b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur 

tugas; 

c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; 

d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan 

bantuan/pertolongan; 

e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan 

masyarakat; 

f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan 

martabat perempuan; 

g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai 

perbuatan menelantarkan anak-anak  dibawah umum; 

h. Merendahkan harkat dan martabat manusia. 



 

 li 

 

2. Jaksa 

Jaksa atau Penuntut Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP 

menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai 

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 

yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan 

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim.
42

 Menurut peraturan jaksa 

umum Republik Indonesia nomor  PER–014/A/JA/11/2012 

tentang kode etik perilaku jaksa bab 11 Pasal 7 bagian kedua 

(integritas) yaitu sebagai berikut: 
 (1)  Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang: 

a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat 

memberikan  keuntungan pribadi secara 

langsung maupun tidak langsung bagi diri 

sendiri maupun orang lain dengan 

menggunakan nama atau cara apapun;  

b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau 

keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun 

yang memiliki kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung;   

c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan 
pribadi atau keluarga, atau finansial secara 

langsung maupun tidak langsung;  

d. melakukan permufakatan secara melawan 

hukum dengan para pihak yang terkait dalam 

penanganan perkara;  

e. memberikan perintah yang bertentangan dengan 

norma hokum yang berlaku;  

f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam 

penanganan perkara; 
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g. menggunakan kewenangannya untuk 

melakukan penekanan  secara fisik dan/atau 

psikis; dan 

h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang 

patut diduga  telah direkayasa atau diubah atau 

dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara 

yang melanggar hukum;  

(2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau 

menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk 

apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan 

baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.
 43

 

3. Advokat atau Pengacara 

Advokad atau pengacara ialah suatu profesi yang 

menjalankan fungsi utama membantu klien mengurus 

perkaranya, tetapi sekaligus sebagai penegak hukum yang 

paling utama. Oleh karena itu, wajar dalam menjalankan 

profesinya tetap memiliki landasan pinjakan berupa hak dan 

kewajiban yang melekat pada diri advokat tersebut. Dalam 

Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa, 

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau peryataan 

dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya 

dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada 

kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, 
sedangkan Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana dalam tugas profesinya dengan iktikat baik 

untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang 

pengadilan.
44

 Adapun hak dan kewajiban advokat ialah 

sebagai berikut: 
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a. Mendampingi klien selama proses penyelidikan dan 

penyidikan.
45

 

b. Maju dimuka pengadilan. 

c. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam 

menjalankan fungsinya. 

d. Ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. 

e. Mengawasi proses peradilan dan aparat penegak 

hukum. 

f. Hak mendapatkan informasi dan layanan 

administrasi yudisial. 

g. Mewakili klien dalam pelaksanaan putusan hakim. 

h.  Menjalankan fungsi arbitrasi dan mediasi. 

i. Hak atas rahasia jabatan. 

Serta kewajibannya ialah sebagai berikut: 

a. Memenuhi kualifikasi. 

b. Menghormati institusi dan proses peradilan. 

c. Menaati ketentuan hukum acara. 

Advokat dalam menjalankan profesi juga diberi 

kebebasan sekaligus batasan oleh kode etik advokat, tujuan 

kode etik adalah menjujung martabat profesi dan menjaga 

atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan 

melarang perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan 

materiil para anggotanya.
46

 Dalam undang-undang advokat, 

sejumlah tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh 
advokat meliputi: 

1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan 

jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau 

latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 Undang-

Undang Advokat); 

2. Memegang jabatan yang bertentangan dengan 

kepentingan dan martabat propesinya (Pasal 19 

Undang-undang Advokat); 
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3. Memegang jabatan lain yang meminta pengabdian 

sedemikian sehingga merugikan profesi advokat 

selama memangku jabatan tersebut (Pasal 19 

Undang-undang Advokat).
47

 

4.   Hakim 

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi 

Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim 

adalah  hakim agung dan hakim pada badan peradilan di 

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi 

sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945. Sedangkan secara 

etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah 

organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang 

dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung  

jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang 

berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang 

bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar 

Tuhan Yang Maha Esa.
48

 

Adapun tugas hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadailan berdasarkan pancasila melalui perkara-perkara 
yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya 

mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat 

Indonesia. Sedangkan kewajibannya adalah menegakkan 

hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan 

keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
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nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hakim 

merupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum 

yang hidup dikalangan rakyat. Hakim apabila perlu, untuk 

terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal dan 

merasakan serta dapat menyelami perasaan hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dallam masyarakat. Dengan kata lain 

hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk lebih 

dinamis, kreatif dan tidak statis dalam mengikuti arus 

perkembangan masyarakat.
49

   

Bedasarkan kode etik propesi hakim Pasal 4 tentang 

sikap hakim yaitu, Setiap Hakim Indonesia mempunyai 

pegangan tingkah laku yang harus dipedominya: 

a. Dalam persidangan : 

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang 

ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, 

dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang 

baik, yaitu : 

a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk 

mendapat putusan (right to a decision) 

dimana setiap orang berhak untuk 

mengajukan perkara dan dilarang menolak 

untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain 

oleh Undang-undang serta putusan harus 

dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan 
tidak terlalu lama.  

b. Semua pihak yang berperkara berhak atas 

kesempatan dan perlakuan yang sama untuk 

didengar, diberikan kesempatan untuk 

membela diri, mengajuan bukti -bukti serta 

memperoleh informasi dalam proses 

pemeriksaan (a fair hearing).  

c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa 

dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak 

lain (no bias) dengan menjunjung tinggi 

prinsip (nemo judex in resud).  
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d. Putusan harus memuat alasan-alasan 

hukum yang jelas dan dapat dimengerti 

serta bersifat konsisten dengan penalaran 

hukum yang sistematis (reasones and 

argumentations of decision), dimana 

argumentasi tersebut harus diawasi 

(controleerbaarheid) dan diikuti serta 

dapat dipertanggung-jawabkan (account 

ability) guna menjamin sifat keterbukaan 

(transparancy) dan kepastian hukum 

(legal certainity) dalam proses peradilan.  

e. Menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. 

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak 

atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak- 

pihak yang berperkara, baik dalam ucapan 

maupun tingkah laku. 

3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam 

memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun 

dalam perbuatan. 

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan 

persidangan antara lain serius dalam memeriksa, 

tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-

kata maupun perbuatan. 

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan 
keadilan.  

b. Terhadap Masyarakat 

1. Menghormati dan menghargai orang lain.  

2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. 

3. Hidup sederhana.
50

 

C. Tersangka dan Terdakwa di muka Persidangan 

Didalam KUHAP, Tersangka dan terdakwa diberi 

definisi sebagai berikut: 
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Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 

atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 

sebagai pelaku tindak pidana (butir 14). 

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 

diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (butir 15).  

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-

hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-

hak itu meliputi yang berikut ini: 

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan 

diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)). 

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan 

apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b). 

3.  Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 

penyidik dan hakim seperti tersbut dimuka (Pasal 52). 

4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)). 

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap 

tingkat pemeriksaan (Pasal 54). 

6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat 

hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan 

pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau 

terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-

cuma. 

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 

negaranya (Pasal 57 ayat (2)). 

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau 

terdakwa yang ditahan (Pasal 58). 

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain 

yang serumah dengan atau terdakwa yang ditahan untuk 

mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi 

penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan 

keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 

60). 

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada 

hubungan dengan perkara tersangka dan terdakwa. 
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Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan 

kekeluargaan (Pasal 61). 

11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-

menyurat dengan penasihat hukum (Pasal 62).  

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan 

menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63). 

13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi 

dan ahli yang a de charge (Pasal 65). 

14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti 

kerugian (Pasal 68). 

15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut 

terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 

ayat (1)), Undang-undang pokok kekuasaan 

kehakiman).
51

  

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan 

diatas, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-

pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka. 

Diantaranya pelanggaran administratif dan prosedural dapat 

terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang 

tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis 

kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi 

tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh 

tingkah laku (law behaviour) penyidik, ataupun karena 

kerancuan  ketentuan norma dalam KUHAP maupun 

ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:  

a) Penyidik Tidak Memberitahukan Hak Tersangka 

Untuk Didampingi Penasehat Hukum. Menyimak 

dari pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang 

didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau 

terdakwa didampingi oleh penasehat hukum apabila 

tindak pidana yang disangkakan atau didakwahkan 

diancam oleh pidana mati atau ancaman pidana 15 

tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu 

diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak 
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mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat 

bersangkutan dalam proses peradilan wajib 

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.  

b) Penerapan  Maksimal Jangka Waktu Penangkapan 

Pada Proses Penyidikan Pasal 50 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan; Tersangka berhak segera mendapatkan 

pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat 

diajukan kepada Penuntut Umum. Penerapan batas 

maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada 

tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 

(1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran 

terhadap hak tersangka berikutnya. Untuk 

kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang 

sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti 

dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan 

menghambat proses penyidikan, penyidik 

menerapkan jangka waktu penahanan maksimal 

terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya 

tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan 

BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama 

waktu penahanan tersebut. 

c) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan 

penahanan dengan alasan yang menjadi acuan 

tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penangguhan 
penahanan  ini  adalah pasal  35  dan pasal 36 

peraturan pemerintah Nomor 27  tahun 1983 tentang 

pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, 

bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat 

penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, 

penangguhan penahanan dapat dilakukan  tanpa 

jaminan  uang  atau jaminan orang. Apabila 

penangguhan diberikan, maka seluruh syarat-syarat 

yang diwajibkan dalam penangguhan tersebut hsrus 

dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. 

Pengguhan penahanan tersebut harus selalu disertai 

dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut 

menjadi condition sine qua non diberikannya 

penangguhan penahanan, yaitu :  

 1) Wajib melapor  
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2) Tidak keluar rumah  

3) Tidak keluar kota 

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu 

sisi, persyaratan di atas merupakan dasar 

diberikannya penangguhan penahanan dan tidak 

mencantumkan adanya kewajiban pembayaran 

jaminan. Tetapi di dalam KUHAP menyebutkan 

adanya keharusan untuk memberikan jaminan, 

meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. 

Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan 

pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan 

tidak dilangsungkan  secara  seragam bagi  semua 

tersangka yang diduga  sebagai pelaku tindak pidana. 

Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 

KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 

hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan 

sebagaimana telah diuraikan di atas.  Semestinya 

lembaga jaminan penangguhan penahanan ini  

menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari 

terjadinya pelanggran terhadap pasal 50 KUHAP 

tersebut. Dengan adanya penangguhan penahan ini, 

maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam 

jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya 

menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.
52

 
 

D. Pembuktian Perkara Pidana dimuka Persidangan 

Pembuktian perkara ialah pengaturan tentang macam-

macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat 

bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu 

dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus 

membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. 

Dalam teori dikenal dengan sistem pembuktian sebagai 

berikut: 

1. Sistem Pembuktian Positif. 
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a. Sistem pembuktian Positif (positif wetelijk) adalah 

sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat 

bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh 

undang-undang. 

b. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah 

melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat 

bukti yang sah. 

c. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang 

adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali 

diabaikan. 

d. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah 

memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang 

sah, yakni yang ditentukan oleh undang-undang 

maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan 

harus dipidana. 

e. Seorang hakim robot yang menjalankan undang-

undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem 

pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha 

membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi 

oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. 

Artinya, menurut cara-cara dan alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang. 

f. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah 

kebenaran formal. Oleh karena itu, sistem 
pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara 

perdata. 

 

2. Sistem Pembuktian Negatif. 

Sistem pembuktian negatif (negatif wettelijk) sangat 

mirip dengan pembuktian convition in raisone. Hakim 

didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya 

seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh 

undang- undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, 

didalam sistem negatif ada dua hal yang menjadi syarat 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: 

a. Wettelijk, adanya alat bukti yang sah yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. 
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b. Negatif, adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni 

berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menyakini 

kesalahan terdakwa. 

Alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak bisa 

ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti 

yang diajukan di persidangan seperti yang telah ditentukan 

oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim 

menyatakan terdakwa bersalah telah menetukan tindak 

pidana yang didakwakan.
53

 

3. Sistem Keyakinan (Conviction Intime) 

Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-

alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksaan 

hakim, walaupun hakim secara logika mempuanyi alasan, 

tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-

alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul 

tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. 

Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap 

putusan hakim. Sangat teliti.sistem ini dianut di pengadilan 

Distrik dan Pengadilan Kabupaten. 

4. Sistem Pembuktian Bebas  (Vrijbewijs atau Convivtion 

Intime) 

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat 

bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan 

atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam 
putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-

alasan yang berdasarkan logika. Berdasarkan pasal 183 

KUHAP, juga memakai Sistem Negatif yakni adanya bukti 

minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal 

tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

Pengertian dua alat bukti yang sah dapat terdiri atas 

misalnya dua orang saksi atau satu orang saksi dan 

keterangan ahli, dan sebagainya, rumusnya adalah dua alat 
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bukti bukan dua jenis alat bukti. Macam-macam alat bukti 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 

sebagai berikut : 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat  

4. Petunjuk  

5. Keterangan terdakwa.
54

 

a. Keterangan Saksi 

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. 

Kekecualian menjadi saksi tercantum pada Pasal 186 

KUHAP berikut: 

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus 

keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari 

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; 

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, 

juga meraka yang mempunyai hubungan karena 

perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai 

derajat ketiga; 

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai 

atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 

b. Keterangan Ahli 

Di dalam Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan 
seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang 

pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang 

disebut ahli dan apa itu keterangan ahi. Pada penjelasan 

pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan 

sebagai berikut: 

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan 

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umm 

yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat 

dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau 
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pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada 

pemeriksaan di persidangan diminta utuk memberikan 

keterangan dan dicacat dalam berita acara pemeriksaan. 

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan 

sumpah atau janji di hadapan hakim.
55

 

c. Alat bukti surat  

Alat bukti surat diterangkan didalam KUHAP, secara 

substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 

KUHAP yang selengkapnaya berbunyi sebagai berikut: 

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) 

hurup c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah adalah: 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 

dibuat dihadapanya, yang memuat keterangan 

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, 

atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 

yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh 

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam 

tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 

orang yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau sesuatu keadaan; 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 

pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu 

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi 

daripadanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang 

lain. 
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Dengan demikian, berdasarkan konteks di atas maka 

pada hakikatnya dimensi surat sebagai alat bukti sah 

menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya 

memenuhi kreteria yaitu surat tersebut harus dibuat atas 

sumpah jabatan dan surat itu dibuat dengan sumpah.
56

 

d. Alat bukti petunjuk 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan 

yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain 

maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa 

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 

188 ayat 1 KUHAP).  

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan 

saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa, alat 

bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh, artinya alat bukti 

petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect 

bewijs). Dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur petunjuk 

sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 188, yang berbunyi: 

1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan 

yang karena persesuaiannya, baik anatar satu dengan 

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 

dan siapa pelakunya. 

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat diperoleh dari: 

a. Keterangan saksi.  

b. Surat. 

c. Keteranagan terdakwa. 

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan 

oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan 

dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
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Jadi baik di dalam HIR maupun Pasal 188 ayat 1 

KUHAP merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat 

bukti karena kesesuaiaan tersebut antara yang satu dengan 

yang lain dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan, maka 

hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan 

terdakwa.
57

  

e. Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa adalah keterangan tentang apa 

yang terdakwa nyatakan di sidang pengadialan terhapan 

perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri 

(Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Pada peinsipnya hanya 

keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas 

pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntun 

umum, terdakwa, atau penasehat hukum yang dapat berupa 

pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat di nilai 

sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu pernyataan, 

pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah 

terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri 

oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami 

sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang 

besangkutan.
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BAB IV                                                                                                          

ANALISIS 

 

A. Relevansi Sistem Akusator Ditinjau dari Hukum Islam 

dan Hukum Positif 

Indonesia adalah negara hukum yang telah tertuang 

dalam UUD Negara Republik Indonesia, serta warga negara 

Indonesia yang notabenenya mayoritas beragama Islam, 

tentu tidak menafikan aturan hukum syari’at. Meskipun 

aturan itu tidak termasuk ke dalam aturan hukum pidana di 

Indonesia seperti yang dikandung dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan hukum perdata kita 

yang telah mengadopsi banyak mengenai hukum Islam 

didalamnya yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Namun tidak pula dipungkiri KUHP di 

Indonesia mengatur pula Pelanggaran yang ditimbulkan 

karena masalah keagamaan seperti pasal 156,156 a. 

Namun saya akan membahas relevansi dari sebuah 

produk hukum positif yaitu asas akusator yang akan ditinjau 

dari hukum Islam, yang dimaksud ialah bahwa asas akusator 

di Indonesia sejalankah dengan hukum Islam. Di zaman 

Rasulullah Saw. dan para sahabat, banyak kasus-kasus 

pidana yang telah diselesaikan dipersidangan, yang 

penyelesaian tersebut secara terbuka disaksikan oleh para 
kaum muslim kala itu.  

Hukum positif juga demikian, yaitu dalam persidangan 

dilakukan secara terbuka kecuali beberapa kasus seperti 

pemerkosaan dan tindak pidana anak dibawah umur.  Hal ini 

dilakukan demi kemaslahatan umat karena apabila dalam 

kasus tersebut dibuka untuk umum dimungkinkan untuk 

sebagian masarakat meniru tindak pidana tersebut, oleh 

karena itu sidang dalam kasus tertentu tidak dibuka untuk 

umum. Berikutnya sebagai bukti asas akusator sejalan 

dengan hukum Islam ialah, terkait mengenai advokat atau 
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yang lebih lazim kita sebut sebagai pengacara sesuai dengan 

dalil-dalil berikut ini. 

Didalam QS. An-nisa (4): 105, yang berbunyi: 

                    ُاهلل    

         

Artinya: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili 

antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan 

kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 

(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-

orang yang khianat. 

Pendamping atau advokat yang dimaksud dengan 

firman di atas ialah pendamping yang amanah dan membela 

kebenaran sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Islam. 

Sedangkan pandangan hukum positif terhadap sistem 

akusator ditinjauan pustaka terdahulu jelaslah bahwa sistem 

pemeriksaan akusator dalam hukum Islam mempunyai 

kelebihan maupun kekurangan. Hal ini karena dalam 

instrumen hukum acara pidana Indonesia, sistem akusator 

bertujuan agar dapat melindungi hak-hak tersangka maupun 

terdakwa agar terhindar dari ketidakadilan para penegak 
hukum seperti mengintimidasi atau bahkan sampai terjadi 

pemukulan fisik. Hal seperti ini tentu tidak dibenarkan 

karena bisa jadi tersangka tersebut belum tentu melakukan 

perbuatan yang disangkakan kepada dirinya, sedangkan 

didalam persidangan belum tentu benar apa yang 

didakwakan kepadanya. Namun disisi lain timbul 

permasalahan terkait dengan sistem akusator,  ialah bisa saja 

disetiap tingkat pemeriksaan tersangka maupun terdakwa 

berbohong dalam memberikan keterangan karena ia telah 

dilindungi terlebih dahulu oleh asas praduga tidak bersalah 

(presumption of innocence). 
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 Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, 

maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa 

tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap 

tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban 

pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan 

hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas 

pemeriksaan akusator dalam KUHAP.  

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka 

atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan 

pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada 

dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam 

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dengan kata lain 

terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, yakni berhak untuk 

mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang 

memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari 

terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena 

dilindungi oleh asas praduga tak bersalah. Namun ini 

tidaklah menjadi persoalan karena hukum positif telah 

mempunyai aturan mengenai tersangka atau terdakwa yang 

diketahui berbohong, akan menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tentunya akan 

merugikan tersangka atau terdakwa itu sendiri.  Sedangkan 
dalam hukum Islam bagi orang yang berbohong ia akan 

dilaknat oleh Allah SWT, terlebih jika ia memberikan 

kesaksian palsu apalagi sampai bersumpah, hal ini sesuai 

dengan Hadist Rasulullah Saw. berikut ini: 

أَنَُو َعَد "َوَعْن َأِبْ َبْكَرُة َرِضَي اهللُ َعْنُو َعَن الَنِبِ َصَلى اهللُ َعَلْيِو َوَسَلَم 
 ُم َ َف ٌق َعَلْيوِ " َشَهاَدُة الَزْوِر ِمْن َأْكَ ِ الَكَبااِرِ 

 

Artinya: 

Dari Abu Bakar r,a., bahwa Nabi Saw. “Menggolongkan 

persaksian palsu termasuk diantara dosa-dosa yang 

paling besar.” (HR Bukhari-Muslim). 
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Selain asas praduga tidak bersalah sebagai konsekuensi 

dianutnya sistem akusator yang telah dijelaskan, adapula 

bukti yang sangat mendasar bahwa sistem akusator relevan 

dengan hukum pidana di Indonesia. Karena tersangka berhak 

meminta bantuan hukum baik bantuan dari negara atau 

bahkan jika tersangka mampu ia bisa menyewa pengacara 

untuk mendampinginya di setiap tingkat pemeriksaan. 

Pengacara inilah yang tentunya selain mendampingi klien, 

dia juga akan membela kliennya agar dapat terlepas dari 

jeratan hukum yang menimpa kliennya ini, tidak bisa 

dipungkiri lagi karena memang inilah mekanisme yang harus 

diambil oleh pengacara dalam rangka memperoleh 

kemenangan dalam penyelesaian perkara. Dengan catatan 

pengacara ini harus membela kebenaran sesuai dengan 

firman Allah QS. An-nisa ayat 105 yang telah dijelaskan 

terlebih dahulu diatas. 

Sejauh yang saya ketahui berdasarkan kajian berbagai 

literatur-literatur,  tidak ditemukan mengenai kekurangan 

dari sistem ini, karena esensinya sistem akusator menuntut 

para penegak hukum profisional, berintigritas tinggi dan 

mengusai teknis secara matang, jangan sampai produk 

hukum kita kembali ke sistem yang telah lalu. yang 

kebanyakan para penegak hukum dalam menegakkan 

kebenaran banyak diwarnai kekerasan dan pemerkosaan 
hak-hak  terhadap para pencari keadilan. 

 

B. Implementasi Sistem Akusator Dalam Pembuktian 

Perkara Pidana Dalam Hukum Islam 

Sebelum saya menjelaskan mengenai implementasi 

sistem akusator dalam pembuktian perkara pidana dari 

hukum Islam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu 

sistem akusator menurut hukum Positif agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam memahami sistem akusator ini 

sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan 

pembaca. 

 Didalam buku Darwan Print, sistem pemeriksaan 

akusator tersangka atau terdakwa diakui sebagai subyek 
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pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk 

melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang 

ditunjukan atas dirinya. Pemeriksaan akusator dilakukan 

dengan pintu terbuka artinya semua orang dapat dan bebas 

melihat jalannya pemeriksaan itu. Jika kita mengamati 

menurut Darwan Print tersebut maka ia mengatakan bahwa 

persidangan dilaksanakan terbuka. Dizaman Rasulullah Saw. 

dan para sahabat, banyak kasus-kasus pidana yang telah 

diselesaikan dipersidangan, yang didalam penyelesaian 

tersebut secara terbuka disaksikan oleh para kaum muslim 

kala itu.  

Disini hukum Positif membuka kebebasan seluas-

luasnya kepada terdakwa dengan landasan Hak Asasi 

Manusia yang tertuang di dalam sistem akusator itu sendiri, 

hal ini sepanjang demi kemaslahatan dan untuk mencari 

kebenaran tentu masih dibenarkan, tetapi harus ada batasan, 

jika tidak, bisa saja membingungkan hakim, karena terlalu 

bebasnya terdakwa dalam membela dirinya lebih lagi apabila 

telah didampingi oleh pengacaranya. Hukum Islam tidaklah 

melarang suatu perwakilan atau pengacara dalam 

menyelesaikan kasus sepanjang untuk membela kebenaran 

demi kemaslahatan seperti yang telah dijelaskan mengenai 

relevansi di atas dan perlu dikuatkan dengan firman Allah 

berikut ini: 

                 َاهلل     َاهلل          

Artinya: 

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Pembuktian merupakan acara yang sangat krusial 

dalam suatu acara pidana terutama dalam pembuktian dalam 

hukum Islam, karena pembuktian menentukan bahwa 

terdakwa dapat dikenakan hukuman atau dibebaskan. Oleh 

sebab itu hukum positif di Indonesia mempunyai teknis yang 
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serupa dengan hukum Islam, dibuktikan melalui keterangan 

saksi yang berada pada urutan pertama dalam alat bukti, lalu 

selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa.  

 Dalam hukum acara pidana Islam sejauh yang saya 

ketahui dari zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang ada 

beberapa alat bukti dalam penyelesaian kasus-kasus yaitu, 

menurut Hasbi Ash-siddeqy ialah pengakuan, kesaksian, 

sumpah, menolak sumpah, bersumpah 50 Orang, dan 

keyakinan hakim. Namun Ibn Qayyim alat bukti banyak 

berdasarkan saksi  dan itu merupakan hal yang wajar karena 

saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan 

atau mengalami saat tindak pidana itu terjadi. Hanya saja 

Islam hanya menerima kesaksian paling sedikit dengan satu 

orang laki-laki dan dua orang perempuan, berbeda dengan 

hukum positif dia menerima saksi meskipun hanya satu 

orang laki-laki maupun satu orang perempuan dan harus 

ditambah dengan satu alat bukti lain. Namun itu tidak 

menjadi perbedaan, karena yang lebih penting hukum positif 

maupun hukum Islam bertujuan untuk mencari kebenaran. 
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BAB V                                                                                                                 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas 

tentang Sistem Pemeriksaan Secara Akusator ditinjau dari 

Hukum Islam,  

1. Adapun kelebihan pemeriksaan secara akusator ialah, 

telah relevannya sistem ini dengan hukum Islam. 

Dibuktikan dengan mengedepankan rasa 

keperimanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan. 

Persidangan dilakukan secara terbuka dan transparan, 

serta tersangka atau terdakwa berhak meminta bantuan 

kepada penasehat hukum untuk mendampinginya 

disetiap tingkat pemeriksaan. Mengenai kekurangan dari 

sitem akusator ini tidak ditemukan berdasarkan literatur-

literatur yang telah dikaji. 

2. Dengan melandaskan sistem atau model akusator, 

peradilan dilakukan secara terbuka dimana para pihak 

(terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan 

kesempatan yang sama untuk saling mengajukan 

argumentasi dan berdebat. Sehingga terdakwa terhindar 

dari pemerkosaan hak-haknya dipersidangan. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terkait dengan Sistem 

akusator yang ditinjau dari hukum Islam, maka saya 

memiliki saran-saran sebagai berikut: 
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1. Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim harus 

lebih mengusai secara teknis karena mengingat bahwa 

sistem akusator ialah agar melindungi hak-hak terdakwa. 

Polisi misalnya dalam melakukan pembuktian harus 

dituntut menguasai teknik dan cara yang benar agar 

tersangka dapat mengatakan yang sebenarnya, tanpa 

menyakiti secara pesikis maupun fisik. 
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2. Penasehat hukum harus lebih profesional dalam 

merealisasikan sistem akusator, karena apabila sistem ini 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab, seperti advokat dalam membela 

kliennya dapat membutakan hatinya meskipun ia sendiri 

mengetahui secara benar bahwa terdakwa bersalah, 

namun sengaja memburamkan agar terdakwa terbebas 

dari jeratan hukum. 
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