
ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI 

Kelas Pembuktian 



Pengantar 

• Alat bukti dan Barang bukti memiliki kekuatan 
pembuktian dan definisi yang berbeda. 
Sehingga diperlukan perbandingan. 
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ALAT BUKTI 

Pada Slide ini : 

1. Keterangan Ahli 

2. Keterangan Saksi  

3. Keterangan Terdakwa 

4. Petunjuk 

5. Surat 
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KETERANGAN AHLI 
Oleh : Yunita Endah L. 



Definisi dan Ketentuan 

• Ketentuan mengenai keterangan ahli sebagai 
alat bukti yang sah dapat dilihat pada pasal 
184 KUHAP. 

• Definisi mengenai keterangan ahli dan 
keterangan ahli merupakan alat bukti yang 
sahnya pada pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 
133, pasal 179, dan pasal 180 KUHAP 
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Jenis dan Prosedur 

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan 
penyidikan 

→Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan 
membuat laporan, 

→Laporan dibuat oleh ahli yang bersangkutan 
meninngat sumpah di waktu ahli menerima 
jabatan stau pekerjaan 

→Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli 
tersebut, keterangan yang dituangkan di dalam 
laporan memiliki sifat dan nilai sebagai alat bukti 
yang sah menurut undang-undang 
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Jenis dan Prosedur 

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang 
• Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh 

ketua sidang, maupun atas permintaan penuntut 
umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat 
meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan 

• Berbentuk keterangan lisan dan secara langsung di 
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 

• Keterangan yang diberikan dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan sidang pengadilan 

• Ahli yang memberikan keterangan terlebih dahulu 
mengucapkan sumpah 
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Nilai Kekuatan Pembuktian 

• Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij 
bewijskracht. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai 
kekuatan  pembuktian yang sempurna dan menentukan. 
Hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak 
ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima 
kebenaran keterangan ahli yang dimaksud 

• Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur di 
dalam pasal 183. Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja 
tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup 
dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. 
Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan 
alat bukti lain 
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KETERANGAN SAKSI 
Oleh : Riri Ananingdyah 



Pengertian 

• Pengertian tentang saksi diatur pada Pasal 1 
butir 26 KUHAP 

• Pasal 1 butir 26 KUHAP : “Saksi adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidik, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” 
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Pengertian 

• Pengertian tentang keterangan saksi diatur 
pada Pasal 1 butir 27 KUHAP 

• Pasal 1 Butir 27 KUHAP : “Keterangan saksi 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” 

8 



Nilai Pembuktian 

• Agar saksi memiliki nilai pembuktian, maka syarat ini 
harus terpenuhi: 

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji 
2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang  

pengadilan 
3. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup 
4. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti: 

a. Yang saksi lihat sendiri 
b. Saksi dengar sendiri 
c. Saksi alami sendiri 
d. Serta menyebut alasan pengetahuannya 



Nilai Kekuatan Pembuktian 

• Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, bisa 
dikarenakan: 
1. Karena saksi menolak bersumpah 
2. Karena hubungan kekeluargaan 
3. Karena saksi dibawah umur 
4. Karena saksi sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun 

kadang baik kembali 

• Karena dari itu, kesaksian tsb. Hanya dapat 
dipergunakan sebagai tambahan 
menyempurnakan kekuatan pembuktian alat 
bukti yang sah 
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Nilai Kekuatan Pembuktian 

• Keterangan yang diberikan dengan sumpah, 
hanya bila saksi memberikan keterangan yang 
ia lihat sendiri atau alami sendiri 

• Keterangan seorang saksi dinyatakan di sidang 
pengadilan 
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KETERANGAN TERDAKWA 
Oleh : Patar Yosua 



Penjelasan Menurut KUHAP 

• Menurut pasal Pasal 189 KUHAP : 
1.  Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri. 
 
2.  Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 
kepadanya. 
 
3.  Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
Bukan untuk mempersalahkan dirinya di sidang dirinya. 
 
4.  Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
harus disertai dengan alat bukti yang lain 
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Penjelasan Menurut KUHAP 

• Sedangkan menurut Pasal 158 KUHAP : Hakim 
dilarang menunjukkan sikap atau 
mengeluarkan penyataan di sidang tentang 
keyakinan mengenai salah atau tidaknya 
terdakwa 

• Dan juga menurut Pasal 166 KUHAP : 
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh 
diajukan baik kepada terdakwa maupun 
kepada saksi. 
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PETUNJUK 
Oleh : 



Pengertian 

• Pasal 188 ayat (1) KUHAP : “Suatu perbuatan, 
kejadian atau keadaan yang mana karena 
persesuaiannya baik antara yang satu dengan 
yang lain maupun isyarat itu sendiri, 
menandakan bahwa telah terjadi tindak 
pidana dan siapa pelakunya”    
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Prosedur Memperoleh Petunjuk 

 

Petunjuk 

Keterangan 
Saksi 

Surat 

Keterangan 
Terdakwa 

Pasal 188 ayat (2) KUHAP 
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Petunjuk Sebagai Alat Bukti 

• Ketika hakim menilai bahwa memang telah terjadi suatu 
persesuaian (dengan tindak pidana itu sendiri) dari alat-alat 
bukti yang di hadirkan ke dalam persidangan, maka petunjuk  
tersebut bisa dikatakan sebagai alat bukti 

• Tetapi hakim tetap harus mengikuti aturan pada pasal 188 (3) 
KUHAP : 
1. Hakim harus dengan Arif dan Bijaksana 

2. Hakim harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

3. Hakim harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian 
yang ditemukan secara objektif dan proposional. 
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Kekuatan Pembuktian Petunjuk 

• Sifat dan kekuatan pembuktiannya sama 
dengan alat bukti lainnya 

• Petunjuk tidak dapat berdiri sendiri 

• Terikat pada prinsip batas minimum 
pembuktian 
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Kesimpulan 

• Selamanya bersumber dari alat bukti lainnya 

• Alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat 
bukti yang lain belum dianggap hakim cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa 

• Pandangan subjektif hakim yang didasarkan pada 
penilaian yang objektif dan proposional 

Maka dari itu Hakim harus lebih dahulu berupaya 
untuk mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain 
sebelum mempergunakan Petunjuk 
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SURAT 
Oleh : Agel Pradessa 



Pengantar 

• Menurut Pasal 187 KUHAP : 

– Surat resmi 

– Surat tak resmi 

• Menurut Pasal 1866 BW : 

– Akte Otentik 

– Akte Dibawah Tangan 

– Surat Biasa 
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Surat Resmi 

• Adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 
atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli 
yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah. 

• Syarat surat resmi : 
1. Keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di 

dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri. 
2. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu. 

• Bentuk surat resmi bisa dilihat pada Pasal 187 KUHAP 
huruf (a), (b), (c) 
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Surat Tak Resmi 

• Ditentukan pada Pasal 187 huruf (d) KUHAP 

• Surat yang dimaksud pada ketentuan tersebut 
adalah “surat pada umumnya” atau yang lebih 
bersifat pribadi 
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Akte Otentik 

• Akte/surat yang dibuat oleh atau didepan pejabat yang 
berwenang dan sudah ditentukan oleh UU yang berlaku 

• Arti dari akte/surat yang dibuat oleh Pejabat yang 
Berwenang : “suatu tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh pejabat yang telah ditentukan untuk itu 
sesuai dengan betuk dan format yang telah diatur oleh UU” 

• Arti dari akte/surat yang dibuat di hadapan pejabat : “suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
dimana isi dan bentuknya pada hakekatnya didasari oleh 
kemauan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan 
UU” 

• Contoh: Akta Catatan Sipil, Akta Sewa Menyewa, dll 
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Akte/Surat Dibawah Tangan 

• Merupakan suatu surat yang sengaja dibuat 
untuk dijadikan alat bukti 

• Namun surat ini tidak dibuat oleh pejabat atau 
di hadapan pejabat yang berwenang 

• Contoh: Akta-akta yang dibuat oleh Camat, 
Lurah 

 

22 



Surat Biasa 

• Surat dalam bentuk tulisan yang dibuat tidak 
sengaja tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti 

• Contoh : Nota, Tiket, dll 
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Nilai Pembuktian 

• Surat resmi/surat autentik yang diajukan dan 
dibacakan di sidang pengadilan merupakan 
alat bukti surat  

• Surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat 
bukti petunjuk jika isi surat tersebut 
bersesuaian dengan alat bukti sah lain. 
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Kekuatan Pembuktian 

• Alat bukti surat resmi/autentik dalam perkara 
pidana berbeda dengan perdata. 

• Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat 
adalah kekuatan pembuktian bebas 

25 



BARANG BUKTI 

• Pada Slide ini : 

1. Barang Bukti : Pengertian, Fungsi, Prosedur, 
Metode, Pihak yang Berwenang 

2. Penyitaan : Penjelasan, Fungsi, Prosedur, 
Metode, Pihak yang Berwenang 
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BARANG BUKTI 
Oleh : Windry Yohana 



Pengertian 

• Menurut Andi Hamzah : barang bukti yaitu 
barang mengenai mana delik dilakukan dan 
barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat 
yang dipakai untuk melakukan 

• Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari 
delik 
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Fungsi dan Hubungan 

• Fungsinya untuk mendukung dan menguatkan 
alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 
184 ayat (1) KUHAP 

• Hubungan antara AB dengan BB : Barang Bukti 
dan alat bukti mempunyai hubungan yang 
sangat erat dan merupakan suatu rangkaian 
yang tidak dapat dipisahkan 
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Cara Mendapatkan Barang Bukti 

• Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui 

1. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP); 

2. Penggeledahan; 

3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau 
tersangka; 

4. Diambil dari pihak ketiga; 

5. Barang temuan. 
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Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara 

• Tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP : 

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas 
tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya 
atau melakukan penangkapan/penggeledahan badan 
apabila tersangka masih berada di tempat kejadian 
tersebut. 

2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan 
pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-
metode tertentu serta didukung dengan bantuan 
teknis operasional seperti laboratorium criminal, 
identifikasi atau bidang lainnya. 
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Penggeledahan 

• KUHAP Mengenal tiga macam penggeledahan 
yaitu : 
1. Penggeledahan Rumah (pasal 1 butir 17 KUHAP) 

2. Penggeledahan Badan (Pasal 1 butir 18 KUHAP) 

3. Penggeledahan Pakaian  

• Yang Berwenang melakukan Penggeledahan yaitu 
penyidik baik penyidik POLRI maupun penyidik 
khusus (pasal 6 ayat (1) kuhap). 

• Penggeledahan hanya dilakukan pada tingkat 
penyelidikan dan penyidikan. 
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Diserahkan Langsung 

• Laporan atau pengaduan yang diajukan 
kepada penyelidik adakalanya disertai dengan 
penyerahan barang bukti tentang terjadinya 
tindak pidana tersebut. Contohnya : 
penyerahan giro bilyet kosong. 

• Barang bukti yang diserahkan oleh tersangka 
secara langsung kepada penyidik setelah ia 
melakukan tindak pidana timbul rasa 
penyesalan atas perbuatannya. 
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Diambil Atau Diserahkan Pihak Ketiga 

• Dapat pula terjadi barang yang tersangkut 
dalam tindak pidana itu dialihkan kepada 
orang lain dengan cara menjual, 
menyewakan,menukar atau meminjamkan 
benda tersebut kepada orang lain atau pihak 
ketiga. Dalam hal untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik dapat menyita benda 
tersebut dari pihak ketiga untuk dijadikan 
barang bukti. 
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Barang Temuan 

• Penyidik dapat memperoleh barang bukti dari 
barang temuan, diserahkan atau dilaporkan 
oleh masyarakat dimana benda tersebut tidak 
diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya 
penyidik melakukan penyelidikan atas benda 
temuan tersebut dalam hasil penyelidikan 
dapat disimpulkan bahwa apa benda tersebut 
tersangkut tindak pidana apa tidak. 
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PENYITAAN 
Oleh : Ayu S Theresia 



Pengertian 

• Terdapat pada Pasal 1 Butir 16 KUHAP 

• Tujuan Penyitaan :  

1. menyita barang yang dapat disita, baik untuk 
dirampas, dirusakkan, atau dimusnahkan. 

2. menyimpan barang bukti dimana untuk menghindari 
seorang terdakwa untuk menyingkirkan barang bukti 
seperti menghilangkan, merusak, menyembunyikan, 
membuang, atau memindahtangankan barang bukti 
yang dapat memberatkannya atau bahkan supaya 
tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi 
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Yang Berwenang 

• Pihak yang berwenang melakukan penyitaan 
adalah :  
1. Penyelidik atas perintah penyidik yang diatur dalam 

Pasal 5 (1) huruf b point 1 KUHAP 

2. Penyidik yang diatur dalam Pasal 7 (1) huruf d KUHAP 

3. Penyidik Pembantu yang diatur dalam Pasal 11 
KUHAP 

4. Dalam tindak pidana khusus Jaksa dan Pejabat 
Penyidik Khusus lainnya berwenang untuk 
melakukan penyitaan yang diatur dalam Pasal 284 (2) 
KUHAP jo Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983. 
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Syarat-Syarat 

• Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh 
penyidik dengan surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat. 

• Didalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak sedangkan penyidik harus segera 
melakukan penyitaan dan tidak 
memungkinkan untuk mendapat surat izin 
terlebih dahulu maka dapat dilakukan 
penyitaan 
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Benda-Benda Sitaan (1) 

• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa 
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 
tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana 

• Benda yang dipergunakan secara langsung 
untuk melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya 

• Benda yang dipergunakan untuk 
menghalanng-halangi penyidikan tindak 
pidana 
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Benda-Benda Sitaan (2) 

• Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana 

• Benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana yang dilakukan 

• Benda yang berada dalam sitaan karena 
perkara perdata atau karena pailit dapat juga 
disita sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 
Pasal 39 KUHAP tersebut. 
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Sebelum Melakukan Penyitaan 

• Mengajukan surat permintaan izin/izin khusus 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu 
dalam keadaan yang biasa 

• Apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak maka penyidik membuat surat 
perintah penyitaan tanpa terlebih dahulu 
mengajukan surat permintaan izin/izin khusus 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

• Menentukan petugas pelaksanaan penyitaan 

• Menentukan barang-barang yang akan disita 
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Pelaksanaan Penyitaan (1) 

1. Penyidik atau petugas menghubungi  Kepala Desa 
atau ketua lingkungan dimana penyitaan itu akan 
dilakukan dan meminta kesediaanya untuk menjadi 
saksi dalam pelaksanaan penyitaan tersebut. 

2. Penyidik menunjukkan tanda pengenal seperti Kartu 
Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi dan Surat 
Izin/Izin Khusus melakukan penyitaan, serta Surat 
Perintah Penyitaan kepada orang atau keluarga dari 
siapa benda itu akan disita. 

3. Penyidik meneliti kebenaran atas benda tersebut 
yaitu apakah benar benda tersebut merupakan benda 
yang akan disita. 
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Pelaksanaan Penyitaan (2) 

4. Penyidik meminta keterangan kepada orang atau 
keluarga dari siapa benda itu disita dan 
disaksikan oleh kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi. 

5. Membuat daftar benda-benda yang disita secara 
terperinci tentang jumlah atau berat sesuai 
dengan jenisnya masing-masing. 

6. Apabila dianggap perlu untuk kepentingan 
pengamanan maka terhadap benda-benda yang 
akan disita dilakukan pemotretan terlebih 
dahulu. 
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Pelaksanaan Penyitaan (3) 

7. Penyidik wajib melaporkan penyitaan 
tersebut dengan membuat Berita Acara 
Penyitaan yang dibacakan kepada orang atau 
keluarga dari siapa benda tersebut 

8. Berita acara penyitaan itu disampaikan 
kepada oleh penyidik kepada atasannya, 
kepada orang atau keluarga dari siapa benda 
tersebut disita, dan kepada kepala desa atau 
kepala lingkungan. 
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Penanggung Jawab dan Penempatan 
Benda Sitaan 

• Pihak yang bertanggung jawab terhadap BS: 
1. Tanggung Jawab Yuridis : Pejabat Sesuai Dengan 

Tingkat Pemeriksaannya (Penyidik) 

2. Tanggung Jawab Fisik : Kepala Rupbasan 

• Lalu benda sitaan disimpan di tempat berikut: 
1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara  

2. Kantor Kepolisian Ri 

3. Kantor Kejaksaan 

4. Bank Pemerintah 

5. Ditempat Penyimpanan Yang Semula 
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Penerimaan Benda Sitaan 

• Surat Penyerahan Benda Sitaan : 

1. Jenis barang bukti 

2. Dasar penyimpanan benda sitaan misalnya : 

3. nomor dan tanggal Laporan Polisi 

4. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan 

5. nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan 

6. nomor dan tanggal Berita Acara Penyisihan 

7. nomor label benda sitaan 
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Penggunaan Benda Sitaan 

•  Surat Pengeluaran Benda Sitaan: 

1. Meneliti surat permintaan pengeluaran benda 
sitaan negara. 

2. Membuat berita acara serah terima dan 
menyampaikan tembusannya kepada instansi 
yang menyita. 

3. Mencatat lamanya peminjaman benda sitaan 
negara dalam register yang tersedia. 
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Oleh: 

Nur Ana Wijayanti ~~ Shabrina Amelia Ronny 



Oleh  

Shabrina Amelia R  

1106072785 



Perluasan Alat Bukti 

• Dalam Pasal 184 KUHAP 

• Keterangan saksi 

• Keterangan ahli 

• Surat 

• Petunjuk 

• Keterangan terdakwa 

 

• RUU REVISI KUHAP 
pasal 175  

• barang bukti 

• surat-surat 

• bukti elektronik 

• keterangan seorang 
ahli 

• keterangan seorang 
saksi 

• keterangan terdakwa 

• pengamatan  hakim 

 



Dapat kita lihat bahwa perbandingan mengenai alat bukti yang 

sah yang diatur dalam KUHAP dan RUU REVISI KUHAP, 

terdapat penambahan jenis alat bukti yakni Barang bukti, 

Bukti elektronik, dan Pengamatan hakim. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam penyusunan RUU REVISI KUHAP, 

telah diperhatikan adanya perkembangan zaman dengan 

cara memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan. 

 



keterangan saksi 

KUHAP memberikan 

penjelasan mengenai 

apa yang disebut 

sebagai keterangan 

saksi dalam Pasal 1 

Butir 27 KUHAP 

Dalam RUU KUHAP,  

definisi mengenai 

keterangan saksi 

tidak disebutkan 

dalam butir tersendiri 

karena sudah 

terangkum dalam 

Pasal 1 Butir 26 RUU 

KUHAP 



Bukti 

Elektronik 
 Bukti elektronik adalah informasi yang 

diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat 

optic atau yang serupa dengan itu, 

termasuk setiap rekaman data atau 

informasi yang dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apapun selain kertas 

maupun yang terekam secara elektronik 

yang berupa tulisan, gambar, peta, 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 

atau perforasi yang memilki makna.  

 

• Informasi 

 

• diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan 

secara elektronik 

 

•dengan alat optic atau yang 

serupa 

 

•setiap rekaman data atau 

informasi 

 

•yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana 

 

•tertuang di atas kertas, 

benda fisik apapun selain 

kertas maupun yang terekam 

secara elektronik 



Pengamatan hakim adalah pengamatan yang dilakukan oleh 

hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, 

kejadian atau barang bukti yang karena persesuaiannya, 

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya 

Pengamatan hakim 



Barang bukti adalah barang atau alat yang yang secara langsung 

atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (real 

evidence atau physical evidence) atau hasil tindak pidana 

 

Barang Bukti 



Draft RUU KUHAP mengakomodasi perkembangan penetapan 

barang bukti. Jika sebelumnya barang bukti belum tentu 

dapat menjadi alat bukti, kini bisa menjadi suatu alat bukti. 

Perbedaan 

 



alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 177 RUU KUHAP 

tidak semuanya baru, sesuai dengan dimensi pembaharuan 

yang disampaikan oleh Ismail Saleh, dikatakan bahwa tidak 

perlu membongkar keseluruhan peraturan perundang-

undangan, akan tetapi yang tidak sesuai dengan 

perkembangan itulah yang akan diganti. Diantaranya yang 

ditambah dan diganti yaitu alat bukti barang bukti, alat 

bukti elektronik dan alat bukti pengamatan hakim. 

Sedangkan alat bukti yang dihilangkan atau  lebih tepatnya 

diganti yaitu alat bukti petunjuk. 

 



Dahulu, hakim kesulitan apabila harus menafsirkan beberapa 

barang bukti yang akan dikualifikasikan sebagai alat bukti, 

namun dengan adanya dua alat bukti baru tersebut, penegak 

hokum khususnya hakim sangat terbantu dalam 

mengkualifikasikan alat bukti. 

 



 Perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam KUHAP 

sesuai dengan perkembangan teknologi sebenarnya telah 

diatur dalam Pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 yaitu : 

• alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 

dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 

alat optic atau yang serupa dengan itu; dan 

• dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang 

dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang 

diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun 

yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau 

perforasi yang memiliki makna. 

 



Dalam hal penyitaan barang bukti, dalam RUU KUHAP telah 

ditambahkan pada poin (e) yakni “benda yang tercipta 

dari suatu tindak pidana”. Hal ini dapat memberi para 

penyidik landasan yang sah ketika ingin menyita hasil dari 

suatu tindak pidana seperti uang palsu dan sebagainya. 

Sebenarnya dalam poin pertama yakni “benda atau tagihan 

tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 

dari tindak pidana” sudah dapat merepresentasikan 

mengenai barang yang tercipta atau barang hasil dari suatu 

tindak pidana. 

 



Oleh 

Nur Ana Wijayanti 
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Code of Criminal Procedure France 

“Except where the law otherwise provides, offences may 

be proved by any mode of evidence and the judge 

decides according to his innermost conviction. 

The judge may only base his decision on evidence which 

was submitted in the course of the hearing and 

adversarially discussed before him.” 

 



offences may be proved by any mode of 

evidence 

Macam dari evidence tersebut adalah: 

1.Documentary Evidence (Bukti dokumen). 

2.Oral evidence by witnesses under oath or statements 

by the accused person or by the victim (Bukti 

kesaksisan baik dari saksi, korban dan terdakwa). 

3.Real evidence: material evidence (Bukti material). 

4.Bukti ilmiah sebagaimana ditetapkan oleh ahli forensic 

dan ilmuwan, termasuk di dalamnya keterangan ahli.  

 



Macam Evidence 

• Non-intimate samples 

– Pasal 55-1 CCP 

• Seizing papers, 

documents, or other 

article dan bank notes and 

money marked in euro 

– Pasal 56 CCP 

• Hasil dan transkripsi 

intersepsi 

– Pasal 100 - 100-7 CCP 

• Keterangan/pernyataan 

saksi 

– BOOK I - II 

• Keterangan/pernyataan 

terdakwa 

– Ps.328 CCP 

• Keterangan/pernyataan 

korban 

– BOOK II, Ps.308 CCP 

1.Documentary Evidence 2.Oral evidence 



Macam Evidence 

• material evidence yang 
digunakan dalam 
persidangan atau 
penyidikan. 

• Tidak diatur jelas 

– Pasal 144 bahwa 
penahanan pra-sidang 
dapat dilakukan kepada 
terdakwa untuk menjaga 
material evidence 

– setiap objek material 
yang berkaitan dengan 
kasus-memerlukan 
penjelasan dari 
terdakwa/korban 

– Pasal 54 - senjata 

• Bukti ilmiah yang 

ditetapkan ahli 

– Laporan ahli Pasal 81 

CCP 

• Bukti dari 

keterangan/pernyataan 

ahli 

• Expert opinions 

• Pasal 156 – Pasal 169-1 CCP 

3.Real evidence 4.Bukti ilmiah 



Macam Bukti 

• Keterangan Saksi 

• Keterangan Ahli 

• Surat 

• Petunjuk 

• Keterangan Terdakwa 

• Barang bukti 

• Bukti dokumen: non-

intimate samples, 

intersepsi, surat dan 

dokumen 

• Bukti kesaksian lisan: 

keterangan terdakwa, 

saksi, dan korban 

• Bukti ahli: keterangan ahli 

atau laporang ahli 

• Bukti material dalam 

persidangan 

 

 

Indonesia: Alat Bukti + Barang 

Bukti 
Perancis: Evidence 



Keterangan Saksi       Kesaksian Lisan:Saksi 

• Saksi di panggil melalui 

surat pemeriksaan 

• Ada yg tdk perlu di 

sumpah 

• Klo menolak, saksi tsb di 

sandera 

• Jika tdk di sumpah, bkn 

alat bukti sah, tp hanya 

menguatkan keyakinan 

hakim. 

 

• Saksi dapat di panggil melalui surat dan 

administratif. 

• Ps.109 CCP – jika tidak dijemput paksa 

• Yang tidak perlu disumpah ps.335 CCP 

• Saksi harus di sumpah, klo tdk maka denda 

€3750 (article 326 paragraph 2). 

• Jika tdk bisa bhs perancis, pengadilan 

menunjuk penerjemah (disumpah). 

• Tidak boleh ada saksi mahkota (article 

105). 

• Kek. Moralitas dan personalitas terdakwa 

(article 331) 

• assisted witness - ia tidak perlu disumpah 

– orang yang terlibat atau disebutkan 

namanya oleh korban, saksi atau kaki 

tangan pelaku atau pelaku tindak 

pidana. 

 

 

KUHAP Indonesia KUHAP Perancis 



Keterangan Ahli        Keterangan dan 

Laporan Ahli  

• Kesaksian = keterangan ahli 

• Hasil laporan = keterangan 

surat 

 

• Para ahli sudah terdaftar 

• Dibolehkan menunjuk lebih 

dari satu ahli di bidang 

keahlian yang sama-pendapat 

terpisah 

• Adanya expert opinion 

• Ahli yang ditunjuk 

diperbolehkan untuk meminta 

bantuan ahli lain. 

• Ahli disumpah 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Petunjuk 

Berasal dari  

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan terdakwa 

c. Surat 

Yang menjadi dasar dari 

pengamatan hakim 

Petunjuk/clue dapat berasal dari: 

• Non –Intimate sample pada org 

yg di sangka melakukan alasan 

TP  article 55-1. 

• Dokumen, surat, dan benda 

lain yg berhubungan dgn TP. 

• Hasil intersepsi 

Berasal dari bukti dokumen, tapi 

tidak diatur dengan jelas 

mengenai bukti petunjuk 

Sebab, semua bentuk evidence 

dapat menguatkan keyakinan 

hakim 

 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Keterangan Terdakwa                   Kesaksian: 

Keterangan Terdakwa 

• terdakwa nyatakan di sidang 

tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau yang ia ketahui 

sendiri atau alami sendiri (Pasal 

189 ayat 1 KUHAP). 

• Nilai kekuatan pembuktian alat 

bukti keterangan atas pengakuan 

terdakwa adalah sebagai berikut: 

– Sifat nilai kekuatan 

pembuktiannya adalah bebas. 

– Harus memenuhi batas 

minimum pembutian. 

– Harus memenuhi asas 

keyakinan hakim. 

 

• Pasal 328 Code of Criminal 

Procedure France yang 

menyebutkan hak 

terdakwa untuk membela 

diri di muka persidangan, 

dan untuk tidak 

memberikan pendapatnya 

bahwa ia bersalah 

• dapat menunjuk 

penerjemah atau juru 

bahasa isyarat 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Intersepsi  

• Diatur dalam UU tersendiri 

• Intersepsi merupakan 

upaya paksa 

• Di lakukan u/ TP Korupsi, 

Narkotika, ITE 

• Di lakukan saat penyidikan 

• Lama 3 bulan, di 

perpanjang 1 kali 

 

• Di lakukan u/ kejahatan yg 

ancaman hukumann di atas 

2thn 

– Pasal 100 CCP 

• Adanya batas waktu 4 bln 

• Objek anggota parlemen, 

perlu izin ketua parlemen 

• Objek pengacara, perlu 

izin ketua asosiasi 

 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Persamaan KUHAP Indonesia dan 

CCP Perancis 

• Terdapat keterangan 

saksi termasuk korban 

• Terdapat keterangan 

terdakwa 

• Terdapat keterangan 

ahli 

• Kesaksian diberikan 

secara lisan dalam 

persidangan 

• Terdapat keterangan 

saksi dan korban 

• Terdapat keterangan 

terdakwa 

• Terdapat keterangan 

ahli 

• Kesaksian diberikan 

secara lisan dalam 

persidangan 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Perbedaan KUHAP Indonesia dan 

CCP Perancis 

Digunakan penyebutan alat bukti 

dan barang bukti 

Terdapat pemisahan antara alat 

bukti dan barang bukti dalam 

KUHAP 

Alat bukti dan barang bukti diatur 

secara spesifik dalam KUHAP 

Mengenal alat bukti petunjuk 

Digunakan penyebutan evidence 

Tidak diatur pemisahan alat bukti 

dan barang bukti, dan menerima 

segala bentuk/macam evidence 

Tidak mengatur secara spesifik, 

namun dapat digolongkan demikian 

Tidak mengenal alat bukti petunjuk 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 



Perbedaan KUHAP Indonesia dan 

CCP Perancis 

KUHAP Indonesia CCP Perancis 

Surat dikategorikan sebagai salah 

satu alat bukti 

Tidak mengatur perihal intersepsi 

Tidak diatur pengambilan 

keterangan untuk lebih dari satu 

ahli 

Tidak mengatur perlindungan saksi 

dalam KUHAP melainkan dalam UU 

tersendiri 

Surat digolongkan ke dalam 

documentary evidence 

Sudah mengatur perihal pembuktian 

berdasarkan intersepsi 

Mengatur mengenai pengambilan 

keterangan lebih dari satu ahli 

Diaturnya perihal perlindungan saksi 



Oleh 
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Forms of evidence (CCP US): 

1. Real evidence (bukti sungguhan) 

2. Documentary evidence (bukti dokumenter) 

3. Testimonial evidence (bukti kesaksian) 

4. Judicial evidence (pengamatan hakim) 

5. Demonstrative evidence (bukti demonstrative) 

 



Forms of evidence (CCP US): 

Real evidence (bukti 

sungguhan) 

• Real evidence ini tidak 

termasuk bukti menurut 

hukum acara pidana kita 

(dan Belanda), yang biasa 

disebut “barang bukti”. 

Barang bukti berupa objek 

materiil ini tidak bernilai 

jika tidak diidentifikasi 

oleh saksi (dan terdakwa) 

Documentary evidence 

(bukti dokumenter) 

• potong tulisan yang 

mendokumentasikan fakta 

atau peristiwa yang sedang 

dalam sengketa. 



Forms of evidence (CCP US): 

Testimonial evidence 

(bukti kesaksian) 

• bukti verbal/lisan yang 
diberikan oleh saksi 

• saksi yang kompeten jika 
memenuhi empat persyaratan. 
yaitu: 
1. Para saksi harus mengambil 
sumpah atau pengganti dan 
memahami sumpah, 
2. Para saksi harus memiliki 
pengetahuan pribadi tentang 
subyek kesaksian mereka. 
3. Para saksi harus mengingat 
apa yang dirasakan 
4. Para saksi harus mampu 
mengkomunikasikan apa yang 
mereka anggap 

Judicial evidence 

(pengamatan hakim) 

• bukti pengamatan hakim 

ini dapat disimpulkan dari 

Article II Federal Rules of 

Evidence.  

• Aturan tersebut mengatur 

bahwa hakim dapat 

mengamati fakta-fakta 

yang ada dalam 

persidangan untuk 

menyimpulkan bahwa 

suatu hal adalah benar 



Forms of evidence (CCP US): 

Demonstrative evidence (bukti 

demonstrative) 

• digunakan dalam hubungannya 

dengan keterangan saksi 

• Sebuah peta atau foto yang 

digunakan selama keterangan 

saksi akan dianggap bukti 

demonstratif. 



Federal Rules of evidence: jenis bukti 

• Pengadilan federal yang mematuhi Federal Rules 

of Evidence, menentukan jenis bukti yang 

diterima dan dalam situasi apa. 

• Jenis bukti termasuk langsung, tidak langsung, 

diterima, tidak dapat diterima dan relevan 

 

 



Admissible VS inadmissible 

Admissible (bukti yang 

dapat diterima) 

• Semua bukti adalah baik 

diterima atau tidak dapat 

diterima. Bukti yang dapat 

diterima adalah bukti yang 

dapat dimasukkan atau 

ditawarkan selama 

persidangan untuk 

membantu membuktikan 

sesuatu 

inadmissible (bukti yang 

tidak dapat diterima) 

• Bukti yang tidak dapat 

diterima, di sisi lain, 

adalah bukti yang tidak 

dapat diterima dan secara 

tegas dilarang untuk 

dibahas atau ditawarkan 

selama persidangan. 

 



Direct vs. Circumstantial Evidence 

Direct Evidence 

• Bukti langsung adalah 

kesaksian atau bukti lain 

yang secara tegas 

membuktikan adanya fakta 

atau proposisi.  

Circumstantial Evidence 

• Bukti, juga disebut bukti 

tidak langsung, adalah 

kebalikan dari bukti 

langsung. Dengan bukti-

bukti, fakta yang disajikan 

secara logis menyimpulkan 

fakta lain.  



Relevance/Bukti yang relevan.  

• Bukti dianggap relevan jika memiliki kecenderungan untuk 

membuat kemungkinan  fakta akan lebih atau kurang dari 

itu tanpa penambahan bukti yang ditawarkan.  

• Aturan mengenai bukti relevan antara lain disebutkan antara 

lain dalam Article IV Federal Rules of Evidence. 

 



Persamaan 

Indonesia Amerika Serikat 

Terdapat keterangan saksi 

termasuk korban 

Terdapat keterangan saksi dan 

korban. 

Terdapat keterangan terdakwa Terdapat kesaksian terdakwa 

Terdapat keterangan ahli Terdapat kesaksian ahli 

Kesaksian diberikan secara lisan 

dalam persidangan 

Kesaksian diberikan secara lisan 

dalam persidangan 

Adanya alat bukti petunjuk Adanya pengamatan hakim atas 

fakta persidangan yang dapat 

dipersamakan dengan alat bukti 

petunjuk 



Perbedaan 

Indonesia Amesika Serikat 

Diatur pembedaan alat bukti dan 

barang bukti 

Diatur pembedaan macam bukti, tanpa 

memisahkan alat bukti atau barang 

bukti 

Tidak mengatur jenis bukti Diatur tentang jenis bukti yang dapat 

digunakan dalam pengadilan 

Pengaturan alat bukti secara spesifik Pengaturan macam bukti, di antaranya 

ada yang secara spesifik diatur dan ada 

yang tidak 



perbedaan 
Aturan bukti di dalam KUHAP Aturan bukti terdapat dalam Federal 

Rules of Evidence dan Code of 

Criminal Procedure 

Tidak diatur mengenai admissible 

evidence dan relevant evidence 

Adanya admissible evidence dan 

relevant evidence 

Tidak diatur mengenai real evidence 

dan demonstrative evidence, namun 

dapat ditampilkan sebagai barang 

bukti 

Adanya real evidence dan 

demonstrative evidence 



Sekian 

Terima Kasih atas Atensinya 


