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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika 

Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia, yang sampai pada saat ini masih 

dalam proses penyempurnaan. Secara politis dan sosiologis pemberlakuan 

hukum pidana yang merupakan warisan kolonial ini jelas menimbulkan 

problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sehingga untuk mengatasi problem 

tersebut maka perlu adanya pembaharuan atas hukum pidana Indonesia. 

Pembaharuan (reform) yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi 

dan  reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh. Berkaitan dengan 

pengertian pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan 

bahwa: 1 

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya 

melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan 

reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-

politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat 

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan 

kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. 

 

Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia 

dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar 

hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio 

filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. 

                                                           
1 Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua. 

PT.Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 30 
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Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil. Dalam hukum pidana materiil tidak mengatur aturan-aturan bagaimana 

atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran 

terhadap hukum pidana itu sendiri. Sehingga hal-hal terakhir ini lah yang 

kemudian diatur dalam hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara 

pidana. Menurut Sudarto dalam Suryono Sutarto: 2 

Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa 

yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau 

orang-orang yang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada 

persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. 
 

Diberlakukannya KUHAP ini dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang 

tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan RIB/HIR. 

Selain itu juga untuk memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau 

terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. 

Hukum acara pidana tidak hanya menjadi pedoman bagi para penegak 

hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan, akan tetapi juga 

merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah 

saksi. Saksi mempunyai kedudukan penting dalam peradilan pidana.3 Bahkan 

menurut R.J. Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptyeki, tanpa adanya 

                                                           
2 Suryono Sutart, 1991. Hukum Pidana Jilid I. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Hlm. 1. 

Dikutip dalam Tesis Dwinanto Agung Wibowo, 2011. Peran Saksi Mhkota dalam Peradilan Pidana 

di Indonesia. 

 
3 Lihat hal menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. 
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saksi, sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi.4 Dalam pasal  1 angka 

26 KUHAP menyebutkan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri”. 

Saat ini tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan karena  ketiadaan 

saksi untuk membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap  suatu 

tindak pidana. Keberadaan saksi jelas merupakan elemen yang sangat  

menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun perhatian terhadap 

peran saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat 

penegak  hukum. Keengganan dari saksi dalam memberikan keterangan dan 

informasi telah membuat pemberitaan-pemberitaan di media tentang suatu 

tindak pidana menguap  begitu saja jauh dari penyelesaian. 

Dalam  kasus-kasus  tertentu,  suatu  kejahatan  itu dilakukan  dengan  

bersama-sama (penyertaan) dan hanya kelompok mereka (yang melakukan 

tindak pidana) yang mengetahui secara jelas tentang peristiwa tersebut. Pasal 

55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:5 

1. Dipidana sebagai pembuat delik:  

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 

yang turut serta melakukan perbuatan;   

                                                           
4 Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, 2005. Facilitating Witness Co-operation In Organised 

Crime Cases: An International Review. London. Crown Research Development and Statistic 

Directorate Home Office. Hlm.33. Dikutip dalam Tesis Dwinanto Agung Wibowo, 2011. Peran 

Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia. 

 
5 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2014. KUH Perdata, KUHP, KUHAP. Wacana 

Intelektual.Hlm.514.  
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b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 

sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

 

Tindak pidana yang perbuatannya mengandung unsur penyertaan 

melibatkan banyak pelaku peristiwa tindak pidana, oleh masing-masing pelaku 

disimpan satu sama lain. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hukuman 

yang akan dijatuhkan kepada mereka agar lebih mudah bahkan dibebaskan dari 

segala tuntutan hukum, serta menyembunyikan  segala  bukti  yang  dapat  

memberatkan  mereka  di persidangan. Dengan kondisi  ini  jaksa  penuntut  

umum  sulit  membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu 

muncul istilah “saksi mahkota”.  

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam 

KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan 

Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: 6   

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil 

dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama 

melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut 

diberikan mahkota”.  Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang 

berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan 

terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan 

apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas 

kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, 

S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota 

adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam 

peristiwa penyertaan. 
 

                                                           
6 Hukum Online. Definisi Saksi Mahkota. Http://www.hukumonline.com. Akses 13 Oktober 

2017 
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Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal 

penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 

B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang 

menyatakan: 7 

Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan 

(deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap 

terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat 

minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, 

keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu 

dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus 

diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan 

terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap 

terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih 

mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan 

Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 

menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-

undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan 

perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat 

bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk 

dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan 

Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah 

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang 

menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan 

Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 

K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam 

perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar 

putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat 

mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.” 

 

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung dan Surat 

Edaran Kejaksaan Agung tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi yang 

sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana dikenal 

dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini dimungkinkan di dalam 

                                                           
7 Kejaksaan Agung RI. Surat Edaran No. B-69/E/02/1997. Perihal Hukum Pembuktian dalam 

Perkara Pidana. Diakses pada https://kejaksaan.go.id/. 21 September 2017. 
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praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi 

merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga 

menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas 

perkara (splitsing). 

Keberadaan saksi mahkota walaupun dikenal dalam praktek peradilan 

pidana di Indonesia, tidak terlepas dari pro dan kontra terhadap penerapannya. 

Adi Andojo Soetjipto menyatakan bahwa cara pembuktian dengan 

menggunakan saksi mahkota (kroongetuige) tidaklah dibenarkan dan dilarang 

menurut Ilmu Pengetahuan Hukum.8 Kemudian Indriyanto Seno Adji dalam 

makalahnya mengemukakan beberapa alasan dari pihak yang kontra terhadap 

penerapan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia.9 Ada 

beberapa hal yang menyebabkan adanya pihak yang kontra yakni  pengajuan 

saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan 

dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu melanggar asas 

“non self incrimination”.10 

Implisitas dari adanya asas “non self incrimination” ini disebutkan dalam 

pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat 

                                                           
8 Hukum Online. Op.Cit. 

 
9 Indriyanto Seno Adji, 2007. Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum 

Pidana di Indoensia, disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Undang-undang 

Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia” diselenggarakan oleh United States Departemen of 

Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT). Jakarta 

Selatan. Hlm. 53. Dikutip dalam Tesis Dwinanto Agung Wibowo, 2011. Peran Saksi Mahkota 

dalam Peradilan Pidana di Indonesia. 

 
10 Asas Non Self Incrimination  yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan 

keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. 
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dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. 11 Berdasarkan hal ini maka tersangka 

atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempermasalahkan dirinya sendiri 

sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan. 

Sehingga jelaslah bahwa, apabila kedudukan seorang tersangka atau terdakwa 

dalam suatu berkas perkara terpisah ditarik sebagai saksi namun mengenai 

tindak pidana yang sama adalah melanggar hak tersangka atau terdakwa 

mengenai asas “non self incrimination”. 

Berkaitan dengan bunyi salah satu pasal dalam KUHAP mengenai pihak-

pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu dalam Pasal 168 

KUHAP, yang berbunyi :12 

“Kecuali ketentuan dalam hukum undang-undang ini, maka tidak dapat   

didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 

a. Keluarga dan anak atau saudara dalam garis lurus ke atas atau 

ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa; 

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 

mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak 

saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa.” 

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seorang “yang bersama-sama” 

kedudukannya sebagai terdakwa tidak dapat memberikan kesaksian dalam 

perkara pidana yang sama dan dibuat secara terpisah (spiltsing) berdasarkan 

ketentuan pasal 142 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut maka seorang 

tersangka atau terdakwa dalam satu berkas perkara pidana tertentu tidak dapat 

                                                           
11 Lailatul Khoiriyah, 2015. Peran Saksi Mahkota. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. 

Volume 1. Nomor 1. 

 
12 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. Op.Cit. Hlm. 675. 
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dijadikan sebagai saksi dalam perkara lainnya terhadap dakwaan melakukan 

tindak pidana yang sama, meskipun berkasnya dibuat secara terpisah. 

Di sisi lainnya, saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial 

dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan 

beberapa pelaku yang mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan 

bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun 

melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit untuk di 

berantas karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan 

ekonomi dan politik yang kuat. Sehingga untuk dapat mengungkap pelaku 

tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik kuat 

tersebut tentunya membutuhkan “orang dalam” untuk memberikan kesaksian 

terhadap perbuatan yang dilakukannya. Contoh dari pada penggunaan saksi 

mahkota dalam tindak pidana korupsi seperti dalam kasus Bank Bali, mantan 

Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota. 

Mengenai saksi mahkota ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh 

Dwinanto Agung Wibowo dalam Tesisnya yang berjudul “Peranan Saksi 

Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia” pada tahun 2011. Perbedaan 

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa 

dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah mengenai pengaturan 

keberadaan saksi mahkota dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi di 

Indonesia ditinjau dari aspek prinsip hak asasi manusia terhadap tersangka atau 

terdakwa. 
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 Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwinanto 

membahas mengenai konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya 

dengan negara lain serta peranan saksi mahkota dalam hukum acara pidana 

yang akan datang. 

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian dengan judul Pengaturan  Keberadaan Saksi 

Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 

Ditinjau Dari Aspek Prinsip Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka 

Atau Terdakwa. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang 

diharapkan, maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas perumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam sistem 

pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini ditinjau dari 

aspek prinsip Hak Asasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa ? 

2. Bagaimana konsep ideal pengaturan saksi mahkota dalam pembaharuan 

hukum acara pidana tindak pidana korupsi di Indonesia yang 

berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terhadap tersangka 

atau terdakwa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan keberadaan saksi mahkota 

dalam tindak pidana korupsi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia 

(HAM) terhadap tersangka/terdakwa di Indonesia saat ini; dan 

2. Untuk memberikan alternatif konsep pengaturan saksi mahkota 

dalam pembaharuan hukum acara pidana tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) 

terhadap tersangka/terdakwa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait 

kesesuaian keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi dengan 

prinsip Hak Asasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan 

pengaturan yang ideal dalam pembaharuan hukum acara pidana tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk Penulisan Tugas 

Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai kesesuaian keberadaan 

saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi dengan prinsip Hak Asasi 

Manusia (HAM) terhadap tersangka atau terdakwa di Indonesia saat ini 



11 
 

dan pengaturannya dalam pembaharuan hukum acara pidana tindak pidana 

korupsi yang berlandaskan prinsi Hak Asasi Manusia (HAM).  

c. Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi 

penegak hukum mengenai pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam 

tindak pidana korupsi sehingga sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia 

khususnya hak asasi tersangka atau terdakwa dan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang adil yang 

berkaitan dengan hukum acara pidana sehingga tercapai peradilan yang 

lebih bijaksana. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

memperoleh informasi terkait keberadaan saksi mahkota dalam tindak 

pidana korupsi yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia khususnya 

hak asasi tersangka atau terdakwa. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai kesesuain keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi 

dengan prinsip Hak Asasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan 

pengaturannya dalam pembaharuan hukum acara pidana tindak pidana korupsi 

yang berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Serta menjadi 

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya 
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hukum acara pidana dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang adil sehingga tercapai peradilan yang bijaksana. 

F. Metode Penelitian 

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.13 Metode penelitian hukum 

adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan  

penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu 

jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung 

menurut suatu rencana tertentu.14 Metode penelitian hukum merupakan suatu 

cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.15 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana 

yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif atau doktrinal.  Menurut Terry Hutchinson 

                                                           
13 Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.  Jakarta. 

Hlm. 35. 

 
14 Johny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Publlishing. 

Malang.  Hlm.26. 

 
15 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti. 

Bandung. Hlm.57 
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sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa 

penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah sebagai berikut : 16 

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition 

of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the 

relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, 

predicts future development.” 

 

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan 

sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, 

menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah 

kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). 

 

Pada penelitian hukum normatif ini meletakkan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai 

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).17  

2. Pendekatan Masalah 

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang 

digunakan  dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki 

adalah Pendekatan kasus (Case Approach), Pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach), Pendekatan historis (Historical Approach), 

Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan Pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). 18 

                                                           
16 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hlm.32. 

 
17 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 34. 

 
18 Ibid. Hlm 93 
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Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan 

diatas adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach). 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini 

misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara 

UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-

Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. 

Digunakannya pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dalam penilitian ini bertujuan untuk mempelajari 

konsistensi/kesesuaian mengenai pengaturan keberadaan saksi 

mahkota dalam tindak pidana korupsi dengan prinsip Hak Asasi 

Manusia terhadap tersangka atau terdakwa yang diakui dalam UUD 

NRI 1945, KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan terkait. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum 
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yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan 

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun 

asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 

Digunakannya pendekatan konseptual (Conceptual Approach) ini 

untuk menganalisis kerangka berfikir atau kerangka konseptual yang 

sesuai dengan penelitian ini. Sehingga tentunya perlu untuk 

mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

pembuktian, asas non self incrimination, saksi mahkota dan teori-teori 

lainnya yang relevan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier yang dijabarkan satu persatu di bawah ini: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang 

artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.19  

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). 

Ketentuan-ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, 

secara normatif konstitusional memberikan jaminan terhadap setiap 

orang: 

                                                           
19 Ibid. Hlm. 172 
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a. Kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum 

(equality before the law); 

b. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 

c. Mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 189 ayat (3) mengenai implisitas dari 

adanya asas non self incrimination, Pasal 168 mengenai pihak-

pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, Pasal 66, 169 

dan 175 KUHAP mengenai tersangka atau terdakwa yang tidak 

dibebani kewajiban pembuktian, Pasal 184 KUHAP mengenai alat 

bukti dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan hak asasi 

tersangka/terdakwa. 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban yaitu pasal 10 ayat (1). 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yaitu Pasal 3 ayat (2) mengenai pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum, 

Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) mengenai hak memperoleh keadilan. 

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu Pasal 9 dan 

terutama Pasal 14 ayat (2) dan (3). 
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6. Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011, Putusan 

Mahkamah Agung No. 1986/K/Pid/1989, Putusan Mahkamah 

Agung Tentang 1174K/Pid/1994 jo No. 1592/K/Pid/1994 terkait 

pemeriksaan dengan saksi mahkota. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/ 

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel 

ilmiah yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada 

dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, antara lain: 

1. Buku-buku literatur hukum; 

2. Skripsi, Tesis, Disertasi atau laporan Penelitian; dan 

3. Jurnal hukum 

Adapun bahan hukum tersebut adalah yang berhubungan dengan fokus 

penulisan ini yaitu tentang Kesesuaian Keberadaan Saksi Mahkota 

dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia 

terhadap tersangka/terdakwa. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yaitu berupa: 

1. Kamus Hukum; 

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
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3. Ensiklopedia. 

Adapun bahan hukum tersebut nantinya akan memberi batasan 

pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk 

istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel 

judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi 

dengan saksi mahkota. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum dengan cara studi Kepustakaan (Library Research). Dengan 

cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini, yang kemudian 

penulis akan menyusun, memetakan serta membaca bahan-bahan tersebut 

kedalam suatu kerangka metodis yang padu. 

Tidak hanya bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder juga 

dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara 

penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca buku-buku 

yang dijadikan literatur, Jurnal-Jurnal hukum yang relevan, Skripsi, Tesis 

dan juga disertasi Hukum.  

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analis adalah Kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan 

kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan 

memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-
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teori yang telah diuraikan sebelumnya.20 Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode atau teknik Preskriptif Analitik untuk menganalisa 

bahan hukum dalam penelitian ini. Metode atau teknik Preskriptif Analitik 

ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, 

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.21 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pertama, 

mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, 

pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu 

hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 

Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang 

telah dibangun di dalam kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan mengenai sistematika penulisan hukum ini, penulis 

membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri atas sub bab. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

                                                           
20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Op.Cit. Hlm 183. 

 
21 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hlm. 22 
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Bab I ini merupakan bab yang memuat pendahuluan, yang mana terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penilitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai 

teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku 

atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun teori 

maupun kaidah-kaidah yang digunakan penulis dalam bab II ini yaitu tentang 

pembuktian dalam perkara pidana, tinjauan umum tentang saksi, tinjauan 

umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang hak asasi 

manusia, dan tinjauan umum tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 

Dengan adanya kajian pustaka ini maka akan memperluas perspektif penulis 

dalam menganalisa suatu permasalahan yang penulis bahas yakni mengenai 

pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi di 

Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 Bab III ini merupakan inti atau pokok dari penulisan hukum yang 

dilakukan oleh Penulis. Pada bab ini berisi hasil analisis penulis yang telah 

dipaparkan dengan membagi nya kedalam dua sub bab yang masing-masing 

berkaitan dengan permasalahan. Apakah keberadaan saksi mahkota dalam 

tindak pidana korupsi telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia 

khususnya hak asasi tersangka atau terdakwa dan Bagaimana konsep ideal 
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pengaturan saksi mahkota dalam pembaharuan hukum acara pidana di 

Indonesia yang berlandaskan prinsip HAM terhadap tersangka atau terdakwa.  

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini, yang mana 

pada bab ini berisi kesimpulan dari pada pembahasan bab sebelumnya serta 

berisikan saran dan rekomendasi penulis dalam menanggapi permasalahan 

yang menjadi fokus dalam penulisan ini sehingga diharapkan menjadi masukan 

yang bermanfaat bagi semua pihak guna perbaikan ke depan yang lebih baik. 


