
< 4 1 L U
| JPEKi'bAl AKAA)*
I ■ 'W N ITRRM Tas a j k i ^ u i u o A "  

S U R A I A Y a

ANALISA YURIDIS PENARIKAN KEMBALI KETERANGAN TERDAKWA 
DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN

Uraian Fakta
Sering terjadi, seorang terdakwa di depan sidang 

pengadilan menarik keterangan atau dengan kata Iain tidak 
mengakui lagi apa yang telah diakuinya seperti yang sudah 
tertulis dan ditandatanganinya dalam berita acara penyi
dikan. Hal ini terlepas dari apakah penyidik melakukan 
penyiksaan atau tidak terhadap terdakwa selama proses 
pemeriksaan di kepolisian. Namun seringkali terdakwa 
menarik kembali keterangan dalam berita acara penyidikan 
di muka sidang pengadilan dengan menggunakan alasan bahwa 
ia telah dipaksa oleh penyidik baik berupa paksaan fisik 
atau mental untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya 
tidak dilakukan.

Memang tindakan penyidik memaksa tersangka agar 
mendapatkan keterangan sudah tidak diikuti lagi oleh 
hukum acara di negara manapun juga. Akan tetapi tabiat 
manusia selalu memilih jalan yang amat mudah untuk menca- 
pai suatu tujuan. Kebiasaan memaksa bahkan raenyiksa 
tersangka agar mengaku, menurut R. Wirjono Prodjodikoro, 
sangat dirasakan sebagai penyakit dalam masyarakat yang 
sukar sekali dihilangkan.1

Dilihat dari segi terdakwa secara psikologis pada

1

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISA YURIDIS PENARIKAN ... SAFITRI FEISAL PATTISAHUSIWA



2

umumnya manusia takut menerima pidana walaupun sebenarnya 
nuraninya terbersit keinginan untuk mengatakan yang 
sebenarnya, namun ketakutan menerima pidana akhirnya 
mengalahkan kata hati untuk mengatakan yang sebenarnya, 
sehingga pada umumnya terdakwa mengingkari hatinya sen- 
diri, misalnya dengan membuang barang bukti, berbelit- 
belit dalam memberikan keterangan di muka penyidik atau 
di depan sidang pengadilan.

Sebelum memasuki pembahasan masalah, terlebih 
dahulu saya akan mengemukakan kasus posisi yang saya 
angkat dalam penulisan tentang penarikan kembali kete
rangan terdakwa dalam berita acara penyidikan oleh ter
dakwa pada sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dengan Nomor Perkara : 72/Pid/B/1988/PN*Jkt.Sel2: 
Berpegang pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik kepolisian, setelah kejaksaan menyatakan bahwa 
hasil penyidikannya serapurna, pihak kejaksaan melimpahkan 
berkas perkara tersangka Benny Pio ke persidangan Peng
adilan Negeri Jakarta Selatan.

Terdakwa Benny Pio oleh Jaksa Penuntut Umum didak- 
wa melakukan perbuatan pidana raelanggar pasal 481 (1) jo. 
pasal 480 (1) dan (2) KUHP yaitu:
Secara berturut-turut, sebagai kebiasaan, sengaja:

- membeli, menukar, terima gadai atau
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- menyembunyikan, menyiinpan atau.pmio
- mengambil keuntungan, sejumlah mobil sedan, hasil 
kejahatan, pencurian yang dilakukan oleh :

- Nico yang mencuri mobil sebanyak 26 kali,
- Jangga yang mencuri mobil sebanyak 18 kali,
- Jacky Zakaria mencuri mobil sebanyak 19 kali, mobil 

mana dibeli oleh terdakwa Beriny Pio dari Nico cs dengan 
harga Rp. 2.000.000,- atau Rp. 3.000.000,- setiap mobil- 
nya. Atau terdakwa Benny Pio telah mengambil keuntungan 
dari mobil-mobil hasil pencurian yang dijual kepada 
Tatang. Sebagai perantara ini maka Benny Pio telah mene- 
riroa jasa komisi sebesar Rp. 150.000,- setiap mobil 
curian yang berhasil dibeli Tatang (sampai sekarang belum 
berhasil ditangkap).

Puluhan hasil mobil curian yang dibeli oleh ter
dakwa Benny Pio atau dibeli Tatang melalui Benny Pio 
berupa mobil sedan jenisnya sebagai berikut:

- Toyota Corona 86 dibeli Rp. 2.500.000,-
- Toyota Corona 87 dibeli Rp. 3.000.000,-
- Toyota Corola DX dibeli Rp. 2.000.000,-
- Toyota starlet dibeli Rp. 2.000.000,-
- Daihatsu Charade dibeli Rp. 2.000.000,-

Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya menuntut 
agar supaya terdakwa Benny Pio oleh hakim, dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar
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pasal 481 (1) jo. 480 (1)(2) KUHP seperti yang diuraikan 
dalam surat dakwaan dan dituntut pula agar supaya dija- 
tuhi pidana penjara selama tiga tahun. Barang bukti 
dirampas. Penasehat hukum yang membela terdakwa berpendi- 
rian bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan 
delik yang didakwakan oleh jaksa tersebut.

Selama persidangan diperoleh fakta yuridis:
Dalam berita acara penyidikan, terdakwa memberikan penga- 
kuan bahwa ia bertindak sebagai perantara jual beli mobil 
curian antara Nico cs (pencuri) dengan pembeli Tatang. 
Untuk perantara ini, terdakwa memperoleh uang komisi Rp. 
150.000,- setiap mobil hasil curian yang berhasil dijual. 
Tatang pembeli mobil curian dari Nico cs., sampai saat 
ini masih menjadi buronan polisi. Selama persidangan 
pengadilan, ternyata terdakwa menarik/ mencabut kembali 
keterangan (pengakuan)-nya yang diberikan di hadapan 
penyidik (seperti yang diuraikan dalam berita acara 
penyidikan). Penarikan kembali keterangan tersebut dengan 
alasan bahwa ia ditekan, dipaksa dan dipukuli oleh penyi
dik agar mau memberikan keterangan seperti yang diterang- 
kan oleh Nico. Terdakwa menyatakan dalam persidangan, 
bahwa ia tidak berbuat seperti yang diakuinya di depan 
penyidik. Para saksi di dalam persidangan menyatakan 
tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dalam jual beli
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hasil curian Nico cs. Keterangan dalam berita acara pe
nyidikan (BAP Polisi) ternyata berbeda dengan kete- 
rangannya di dalam persidangan. Perbedaan keterangan 
tersebut disebabkan adanya tekanan, ancaman, pemukulan 
oleh penyidik.
PUTOSAN PENGADILAN NEGERI

Berdasarkan atas keterangan terdakwa dalam persi
dangan bahwa ada paksaan dan ancaman, dan para saksi di 
dalam persidangan telah membenarkan keterangan tersebut 
serta adanya bukti celana dan baju terdakwa yang bercak 
darah; dihubungkan satu dengan yang lain, ada hubungan 
dan persesuaian yang logis atas kebenaran paksaan dalam 
berita acara penyidikan kepolisian, sehingga majelis 
hakim beranggapan bahwa keterangan terdakwa tersebut 
adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk. 
Akhirnya hakim pertama memberi putusan : membebaskan 
terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum serta menentu- 
kan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
PUTUSAN HAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung HI. setelah memeriksa perkara ini, 
dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti 
(pengadilan negeri) tidak salah menerapkan hukum, terke- 
cuali mengenai masalah barang bukti yang semestinya tidak 
dirampas untuk dimusnahkan, melainkan dikembalikan pada 
pemegang terakhir pada waktu barang tersebut disita oleh
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