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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan suatu perangkat norma-norma, baik yang benar 

maupun salah, yang di buat atau di akui eksistensinya oleh pemerintah, yang 

dituangkan secara tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman saksi bagi para pelanggar 

aturan, sehingga hukum bukan hanya menjadi undang-undang dan tidak harus 

diciptakan oeleh pemerintah, tetapi cukup diakui dan meliputi perkembangan dari 

berbagai konvensi internasional.1 

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu tolok ukurnya 

adalah pemenuhan terhadap Hak asasi manusia. Pemenuhan Hak asasi manusia 

tersebut telah diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI 1945. 

Khususnya pasal 28 D ayat (1), “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum” hal ini sejalan dengan asas-asas penegakan hak-hak seseorang 

yang bemasalah dengan hukum. 

Pemenuhan HAM dalam proses hukum yang sedang berjalan dapat 

ditengarai dengan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka sebelum menjalani 

permeriksaan, saat menjalani pemeriksaan dan setelah menjalani pemeriksaan. 

Mengapa hak-hak tersangka harus diperhatikan? Mengacu pada asas equality 

before the law bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus 

                                                           
1 Akhmad Ali, 2008. Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom Artikel Pilihan Dalam Bidang 

Hukum, Prenada Media Grub, Jakarta,hlm. 1-2 
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dilindungi hak-haknya. Kedudukannya sebagai tersangka tidak menutup 

kemungkinan terjadi kecurangan dan mengurangi hak-haknya karena dipandang 

telah melakukan perbuatan kriminal. 

Salah satu hak tersangka yang harus segera dipenuhi adalah hak untuk 

segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan 

kepada Penuntut umum. Tersangka juga berhak perkaranya segera dimajukan ke 

pengadilan oleh Penuntut umum. Tersangka berhak segera diadili oleh 

Pengadilan. Ketiga hak fundamental bagi tersangka tersebut tertuang dalam pasal 

50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan 

pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakab 

bahwa, “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-

kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dalam artian, seseorang 

tidak dapat dipidana oleh hukum yang berlaku surut. Peraturan tentang suatu 

kejahatan harus ada terlebih dahulu untuk menjerat orang-orang yang melakukan 

kejahatan. Pada intinya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus 

diadili dengan hukum yang telah ada atau berlaku. 

Seorang terpidana dijatuhi hukuman oleh hakim karena dua hal2 yaitu 

yang pertama adanya dua alat bukti yang sah dan yang kedua hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terpidana 

itulah yang melakukannya. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya 

kecanggihan teknologi, alat bukti yang sah tersebut telah mengalami begitu 

banyak perkembangan meskipun dalam peraturan KUHAP belum diubah. 

                                                           
2Isi pasal 183 KUHAp yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

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

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
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Bahwa alat bukti yang sah yang digunakan dalam pembuktian perkara 

pidana umum tertuang dalam pasal 184 KUHAP yaitu  

(1) Alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan Saksi 

b. Keterangan Ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan Terdakwa 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tdak perlu 

dibuktikan. 
 

Lima alat bukti dalam KUHAP tersebut selama beberapa tahun telah 

mengakomodir permasalahan pembuktian. Suatu kejahatan dapat dibuktikan 

dengan alat bukti lima tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, pelaku 

kejahatan semakin pandai dalam memusnahkan alat bukti sehingga tidak satupun 

dapat ditelusuri. Hal ini tentu saja menyulitkan penyidik dan aparat penegak 

hukum untuk menemukan pelaku dari tindak pidana yang sudah terjadi. 

Kekhawatiran aparat penegak hukum tersebut sebenarnya telah diredam 

dengan kecanggihan teknologi akhir-akhir ini. Beberapa alat elektronik dapat 

dijadikan alat bukti yang bisa menunjukkan suatu hal telah terjadi di suatu 

tempat. Salah satu contoh kecanggihan teknologi yang dapat menunjukkan 

kejadian secara utuh adalah CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV dapat 

merekam gambar, foto, video dalam suatu ruangan yang terjangkau oleh kamera 

pengintai. CCTV juga mulai banyak terpasang di beberapa tempat, seperti 

perkantoran, rumah makan, took dan juga rumah hunian. Dengan kecanggihan 

teknologi ini, upaya pelaku kejahatan dalam memusnahkan barang bukti utama 

masih belum aman seutuhnya. Apalagi bila pelaku tidak menyadari terdapat  

CCTV di ruangan tersebut. 
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Meski demikian solusi kehadiran CCTV sebagai bentuk alat bukti tetap 

mengundang dilematis karena selama ini tidak ada payung hukum yang tepat. 

Sedangkan CCTV dan bukti elektronik lainnya kerap kali membantu upaya 

pembuktian di persidangan maupun di luar persidangan. 

Sebagai contoh adalah kasus kopi Sianida dengan nama Terdakwa Jessica 

Kumala Wongso yang membunuh Mirna menggunakan cairan Sianida yang 

dituangkan dalam kopi Vietman. Dalam pemeriksaan di persidangan, Jessica 

dinyatakan bersalah karena bukti rekaman elektronik (cctv) yang terpasang pada 

bagian atas café tidak jauh dari meja yang dia pesan. Sebagian besar bukti yang 

ditemukan tidak langsung menunjuk pada Jessica sebagai pelaku, namun alat 

bukti cctv tersebut memberikan petunjuk cukup kuat untuk membuktikan Jessica 

kumala wongso bersalah. 

Berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa 

Jessica Kumala Wongso, alat bukti CCTV dibahas dalam pertimbangan hakim 

untuk memutuskan kasus Terdakwa Jessica Kumala Wongso tersebut. Hal ini bisa 

dilihat dari pertimbangan hakim sebagai berikut: 

Menimbang bahwa dengan sengaja Terdakwa tiba lebih 

awal di café oliver langsung melakukan berbagai observasi 

mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman yang bisa 

terhindar dari jarak dekat pandangan cctv3. 

Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang 

memasukkan sesuai ke dalam VIC, Jessica sangat mengetahui 

siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke 

tengah sofa dimana nantinya tempat duduk mirna, hingga 

misalnya lalat yang hinggap ke dalam gelas kopi tersebut Jessica 

sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum 

                                                           
3 Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. halaman 340. 
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datang, Jessica Nampak gelisah seperti yang terlihat di gambar 

CCTV4. 

Ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang 

sudah ada dalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan 

tampak seperti dalam gambar CCTV terdakwa menutup mulut, 

menurut Majelis Hakim menandakan dalam Bahasa gesture 

tubuh berarti terdakwa menunjukkan kaget, dan takut karena 

tiba-tiba saksi Hanie ikut datang dan akan mengetahui nanti 

peristiwa ini5. 

Sekitar pukul 16:48 WIB, barulah Terdakwa berpindah 

posisi duduk di tengah sofa, dimana posisi tersebut tidak 

terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan 

CCTV nomor 9 yang terhalang oleh pembatas kaca6. 

Menimbang, bahwa jika dikaitkan sifat racun sianida 

(NaCN) apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan 

kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Jika dikaitkan 

dengan gerak-gerik terdakwa di saat keluar dan berdiri dari sofa 

meja 54 saat korban hendak diangkat dari sofa untuk dibawa ke 

klinik Damayanti, terlihat dalam CCTV bahwa Terdakwa selalu 

menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya sesekali7. 

 

Pertimbangan hakim di atas menunjukkan bahwa rekaman CCTV dalam 

kasus Kopi Sianida tersebut memiliki peran yang cukup penting sebagai salah satu 

alat bukti. Sedangkan alat bukti untuk tindak pidana umum sangat limitative yaitu 

hanya pada pasal 184 KUHAP dimana alat bukti elektronik tidak masuk di 

dalamnya. Menurut Yahya Harahap, alat bukti yang sah adalah yang tercantum 

dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti diluar itu tidak dibenarkan dipergunakan 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua Sidang, penuntut umum, atau 

penasihat hukum, tidak leluasa untuk menggunakan alat bukti laindiluar ketentuan 

pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang bernilai pembuktian adalah yang tercantum 

                                                           
4 Ibid., hlm. 342. 
5 Ibid., hlm. 343. 
6 Ibid., hlm. 348. 
7 Ibid., hlm. 350 
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dalam pasal 184 KUHAP saja8. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, 

Terdakwa Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun 

dengan Tindak Pidana Pembunuhan berencana9.  

Mengacu pada pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang pembuktian 

dalam tindak pidana umum, “ alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi, b. 

Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Tedakwa.”  Tidak ada 

satupun dalam masing-masing alat bukti tersebut yang menyatakan rekaman 

elektronik cctv masuk dalam pembuktian tindak pidana umum. Namun dalam 

kasus Jessica, penuntut Umum dan Juga Hakim memasukkan alat bukti cctv 

sebagai alat bukti kuat yang dapat menjerat Jessica Kumala Wongso. 

Seiring perkembangan zaman, rekaman bukti elektronik memang telah 

digunakan dalam beberapa tindak pidana, namun tidak digunakan dalam tindak 

pidana umum. Salah satu contoh penggunaan Alat bukti rekaman elektronik 

adalah dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 

26 A yaitu : 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) 

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga 

dapat diperoleh dari : 

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 

dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan 

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi 

yang dapat dilihat, dibaca, dana tau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 

                                                           
8 Yahya harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 385. 
9 Diolah dari Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, hlm. 369.  
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baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun 

selain kertas, maupun yang terekam secara elektroni, 

yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki 

makna. 

 

Sedangkan untuk tindak pidana umum, rekaman elektronik bukan 

merupakan alat bukti yang sah, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang telah 

jelas memasukkan bukti rekaman elektronik sebagai bukti petunjuk. Namun pada 

kasus Pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Majelis 

Hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan alat bukti rekaman elektronik 

(cctv). Hal ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.  

Dengan adanya kasus Jessica Kumala wongso tersebut muncul berbagai 

pertanyaan tentang keabsahan Hukum alat bukti rekaman elektronik (cctv) dalam 

tindak Pidana umum. Apakah alat bukti rekaman elektronik dapat menjadi alat 

bukti yang sah dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Sedangkan peraturan 

tentang hal tersebut tidak ada pada KUHAP maupun KUHP. Namun bagaimana 

apabila alat bukti yang kuat dalam pembuktian tindak pidana umum adalah 

rekaman elektronik.  

Untuk itu penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang keabsahan alat bukti 

rekaman elektronik (cctv) dalam pembuktian tindak pidana umum dan 

menganalisis Putusan nomor 777/Pid.B/2016/Pn. Jkt. Pst., dengan terdakwa 

Jessica Kumala Wongso. Sehingga akan diketahui keabsahan, penerapan dan 

landasan hukum yang dapat mendukung penggunaan alat bukti elektronik dalam 

pembuktian tindak pidana umum. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana keabsahan hukum bukti rekaman elektronik (cctv) dalam 

pembuktian tindak Pidana umum? 

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan teori dan aturan tentang 

pembuktian tindak pidana umum di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk menganalisis keabsahan hukum bukti rekaman elektronik (cctv) 

dalam pembuktian tindak pidana umum. 

2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

777/Pid.B/2016/Pn Jkt.Pst telah sesuai dengan teori dan aturan tentang 

pembuktian pada tindak pidana umum. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis.  

1. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan manfaat bagi 

erkembangan hukum pidana khususnya dalam hal pembuktian alat 

bukti elektronik (cctv) dalam perkara tindak pidana umum. 
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2. Manfaat Praktis yaitu antara lain : 

 Bagi akademisi, yaitu untuk menjadi bahan kajian dan penambahan 

ilmu tentang kepastian hukum dan untuk sumber referensi tentang 

alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum. 

 Bagi praktisi, yaitu untuk menjadi landasan hukum menentukan 

seseorang bersalah atau tidak dengan alat bukti elektronik dalam 

tindak pidana umum. 

 Bagi pemerintah, yaitu agar pemerintah lebih jeli dama membuat 

hukum dan memberlakukan hukum tentang pembuktian pada 

perkara tindak pidana. 

 Bagi masyarakat, yaitu agar dapat menampah wawasan dan 

pengetahuan tentang alat bukti khususnya alat bukti elektronik 

(cctv) pada tindak pidana umum. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat menjadi refensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada umunya 

dan Mahasiswa Fakultas Hukum konsentrasi Hukum Pidana pada 

khususnya. 

2. Dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang mendapam bagi akademisi, 

praktisi dan juga masyarakat. 

3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
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F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada tulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 

menganalisis tentang Alat Bukti Rekaman elektronik (cctv) dalam 

pembuktian tindak pidana umum khususnya pada perkara nomor 

777/Pid.B/2016/Pn. Jkt. Pst dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, 

maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau 

disebut dengan penelitian hukum kepustakaan10. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus 

pada pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) atau dapat 

juga dikatakan sebagai pendekatan substansi hukum (Approach of 

legal content analysis)11. Penulis menggunakan pendekatan undang-

undang karena yang dikaji adalah terkait dengan isi pasal dalam 

KUHAP yaitu pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Selain itu penulis 

juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan 

menganalisis putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst., agar 

penelitian yang dilakukan lebih jelas dan mendalam.  

                                                           
10 Soeryono Soekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Jakarta, 

Rajawali, hlm. 29. 
11 Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 

hlm.113. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam tulisan ini penulis menggunakan dua bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, adapun peraturan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi elektronik 

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berrasal dari 

buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, 

makalah, dokumen resmi, informasi media cetak maupun 

elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti oleh penulis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan 

dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

kemudian penulis memaca, memetakan, dan menyusun bahan tersebut. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum ini terkumpul maka akan dianalisis kemudian 

disajikan dengan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis dan 

diuraikan dalam bentuk skripsi 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis untuk memudahkan penulis 

untuk menyusun dan meneliti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

    Dalam pendahuluan terdapat beberapa sub-bab yaitu : 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Kegunaan Penelitian 

f. Metode penelitian 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka berisikan teori-teori dan konsep yang 

berkaitan dengan keabsahan bukti elektronik (cctv) dalam 

pembuktian tindak pidana umum. Rincian teori dan 

konsep tersebut yaitu : 

a. Pengertian Keabsahan Hukum 
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b. Teori tentang Pembuktian 

c. Alat bukti elektronik 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait 

dengan keabsahan hukum bukti rekaman elektronik (cctv) 

dalam pembuktian tindak pidana umum dan menganalisis 

putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dengan 

Terdakwa Jessica kumala Wongso. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dari seluruh 

penelitian yang penulis lakukan dan juga berisi tentang 

Saran untuk pihak-pihak terkait yang bersentuhan 

langsung dengan penelitian yang penulis angkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




