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Abstract 
Legal evidence of “surat” or documentary evidence is 
interpreted as stated in Article 187 in Law number 8 
year 1981 regarding Criminal Procedure Code. The 
documentary evidences include official reports and 
other letters/documents in the official form made by 
public officials, letters/documents made in accordance 
with the provisions of legislation or letters made by 
officials concerning matters of their respective 
responsibilities, and certificates of expert opinion 
based on his expertise. 
Whether documentary evidence is important and 
essential is dependent on how relevant the discovered 
documentary evidence, how its role in verifying the 
case or proving the questioned issue(s), and the 
admissibility of documentary evidence - including its 
weight. 
Keywords: document as evidence, discovery, proving, 
entering 
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PENDAHULUAN  
 Di dalam Undang-Undang nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) ditemukan frasa “bukti”, “barang 
bukti” dan “alat bukti”, namun demikian 
yang diuraikan lebih lanjut hanya alat bukti 
sah. Menurut Pasal 184 alat bukti sah 
meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, 
petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. 1 
Sedangkan mengenai barang bukti tidak 
secara jelas diatur dalam Undang-Undang 
tersebut. 

 Beberapa pasal dalam KUHAP 
memang mengatur tentang barang bukti, 
seperti Pasal 5, Pasal 8, Pasal 18, Pasal 21, 
Pasal 181, Pasal 194, dan Pasal 203, tetapi 
tidak ada yang menjelaskan pengertian 
barang bukti dan bagaimana hubungannya 
dengan alat bukti.  

Meskipun demikian dengan 
mendasarkan kepada Pasal 39 ayat (1) 
mengenai barang yang dapat disita dan 
pendapat para pakar hukum seperti Andi 
Hamzah, Martiman Prodjohamidjojo dan 
Ansori Hasibuan, Flora Dianti dalam 
menjawab konsultasi hukum dalam 
hukumonline.com menyimpulkan bahwa 
barang bukti meliputi:2 
a. Barang yang dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana. 
b. Barang yang dipergunakan untuk 
membantu melakukan suatu tindak pidana. 

c. Benda yang menjadi tujuan dari 
dilakukannya suatu tindak pidana. 

d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak 
pidana. 
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e. Benda tersebut dapat memberikan suatu 
keterangan bagi penyelidikan tindak 
pidana tersebut, baik berupa gambar 
ataupun berupa rekaman suara. 

f.   Barang bukti yang merupakan penunjang 
alat bukti. 
Mengenai kapan sesuatu benda/barang di 
atas menjadi barang bukti juga tidak diatur 
dalam KUHAP. Namun mengingat Pasal 21 
menyebutkan bahwa salah satu alasan 
penahanan adalah kekhawatiran akan 
merusak atau menghilangkan barang bukti, 
maka berarti barang bukti juga dapat 
berupa barang yang belum berada dalam 
pengelolaan penegak hukum.  

 
Alat bukti sah surat 

 Alat bukti sah surat menurut Pasal 
187 KUHAP terdiri dari 4 kategori 1, yaitu 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan 
dengan sumpah: 

a.  Berita acara dan surat lain dalam bentuk 
resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang 
jelas dan tegas tentang keterangannya itu  

b.  Surat yang dibuat menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau sesuatu keadaan;  

c.  Surat keterangan dari seorang ahli yang 
memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi 
dari padanya; 

d.  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain. 
Terlihat di atas bahwa alat bukti sah surat 
merupakan documentary evidence yang 
resmi yang memuat keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang atau 
bertanggungjawab untuk itu.  

Sementara itu Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengatur bahwa 
pembuktian dapat dilakukan dengan bukti 
tertulis (Pasal 1866), baik berupa tulisan 
otentik ataupun tulisan di bawah tangan 
(Pasal 1867). Selanjutnya diterangkan 
dalam Pasal 1868 bahwa akta otentik ialah 
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan undang-undang oleh atau 
dihadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu di tempat akta itu dibuat.3 

Oleh karena pembuatan rekam 
medis memenuhi persyaratan sebagai 
surat otentik, yaitu diwajibkan dan diatur 
tata cara pembuatannya dengan peraturan 
perundang-undangan, maka rekam medis 
dapat dijadikan alat bukti sah surat. Pasal 
13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang 
Rekam Medis memperkuatnya dengan 
menyebutkan pemanfaatannya sebagai 
alat bukti dalam proses penegakan 
hukum.4 

Rekam medis dapat diperlakukan 
sebagai alat bukti sah surat apabila ia berisi 
tentang hal-hal yang relevan dengan 
perkara, dalam hal ini apabila memuat 
hasil pemeriksaan, diagnosis, pemberian 
informasi (komunikasi-informasi-edukasi), 
persetujuan tindakan kedokteran, 
pengobatan, tindakan medis, tindakan 
operatif, perawatan, dan lain-lain yang 
berkaitan dengan pasien sebagai korban 
suatu dugaan tindak pidana atau gugatan 
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terhadap tindakan dokter yang 
mengakibatkan kecederaan / kematian 
/kerugian bagi pasien.  

Visum et repertum atau surat 
keterangan ahli juga dikelompokkan 
sebagai alat bukti sah surat. Banyak pakar 
hukum yang mempersoalkan “dualisme” 
posisi keterangan ahli, di Pasal 186 
dinyatakan sebagai alat bukti sah 
keterangan ahli tetapi di Pasal 187 
dinyatakan sebagai alat bukti sah surat. 
Perbedaannya sebetulnya jelas, yaitu pada 
ABS keterangan ahli yang menjadi bukti 
adalah keterangan dan pendapat ahlinya, 
sedangkan pada ABS surat yang menjadi 
bukti adalah “barang bukti”(pasien, mayat, 
sampel bahan, anak peluru, dll) yang 
diperiksa yang dituangkan dalam bentuk 
documentary evidence.  
 
Penemuan atau Produksi Alat Bukti Sah 
Surat 
 Alat bukti sah surat pada umumnya 
diproduksi atas permintaan penyidik yang 
berwenang setelah peristiwa pidana 
tersebut dilaporkan, baik pada masa 
penyelidikan ataupun pada masa 
penyidikan. Penyidik mengajukan 
permintaan visum et repertum kepada 
dokter di rumah sakit, utamanya rumah 
sakit milik pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah, atau rumah sakit yang 
merawat pasien akibat peristiwa pidana 
yang dimaksud.  
 Pada pembuatan visum et repertum 
mayat cukup jelas diatur bahwa 
pemeriksaan mayat atau pemeriksaan 
bedah mayatnya dilakukan atas 
permintaan penyidik (Pasal 134 KUHAP), 
sedangkan pada pembuatan visum et 
repertum korban hidup tidak diatur 
tentang tata-cara pemeriksaannya. 
Sebagaimana diuraikan pada Pasal 187 

huruf c, maka yang dipentingkan adalah 
bahwa visum et repertum atau surat 
keterangan ahli tersebut dibuat 
berdasarkan permintaan resmi penyidik.  
 Pada pembuatan visum et repertum 
mayat, setelah  dokter menerima 
permintaan visum et repertum maka 
dokter akan menginformasikannya kepada 
keluarganya. Dokter akan memeriksa 
mayat sesuai dengan jenis pemeriksaan 
yang diminta penyidik dan disetujui 
keluarganya. Seluruh hasil pemeriksaan, 
baik pemeriksaan luar, pemeriksaan bedah 
mayat, dan pemeriksaan penunjang akan 
didokumentasikan dalam bentuk visum et 
repertum. Jadi, visum et repertum mayat 
memuat “bukti fakta” yang ditemukan 
pada mayat dalam bentuk documentary 
evidence. 
 Pada pembuatan visum et repertum 
korban hidup, pasien dapat datang ke 
dokter sudah dengan surat permintaan 
visum et repertum dari penyidik dan dapat 
pula belum melapor ke polisi sehingga 
belum membawa surat permintaan visum 
et repertum. Pasien yang terluka dan 
membutuhkan pertolongan medis segera 
pada umumnya akan datang ke dokter 
terlebih dahulu sebelum melapor ke polisi, 
sehingga belum membawa surat 
permintaan visum et repertum.  
Pasien yang sudah membawa surat 
permintaan visum et repertum umumnya 
adalah mereka yang lukanya tidak 
membutuhkan pertolongan medis segera 
atau yang kejadiannya segera diketahui 
polisi. 
Penyidik tidak mencantumkan jenis 
pemeriksaan apa yang harus dilakukan 
dokter karena ia menyerahkan sepenuhnya 
kepada standar pengelolaan medis pasien 
yang berlaku di fasilitas pelayanan 
kesehatan setempat.  
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 Setelah pemeriksaan mayat atau 
pasien selesai, dokter membuat visum et 
repertumnya dengan format, isi, dan 
standar yang mengacu kepada best 
practice atau standar profesi dokter 
spesialis terkait. Peraturan perundang-
undangan tidak mengatur kapan visum et 
repertum harus selesai dan dapat diambil 
oleh penyidik pemintanya.  
 Pasal 136 KUHAP dan Pasal 28 ayat 
(1) dan Pasal 125 Undang-Undang nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan5 
mengatur bahwa seluruh biaya 
pemeriksaan untuk kepentingan hukum 
ditanggung oleh negara melalui APBN dan 
APBD.  
 Pada kasus dugaan kelalaian medis 
atau malpraktik medis, rekam medis dapat 
dijadikan alat bukti sah surat. Penyidik 
dapat meminta rekam medis dalam bentuk 
ringkasan dari dokter atau rumah sakit 
yang merawatnya, sesuai dengan Pasal 12 
jo Pasal 4 ayat (2) Permenkes nomor 269 
tahun 2008 tentang Rekam Medis. Perlu 
diperhatikan bahwa ringkasan rekam 
medis tersebut harus dibuat sedemikian 
rupa sehingga dapat mencerminkan 
perjalanan keadaan dan penanganan 
pasien selama dalam perawatan dokter/di 
rumah sakit. 

Oleh karena Rekam Medis 
mengandung hal-hal yang bersifat rahasia, 
maka penyitaan rekam medis hanya atas 
persetujuan pemilik rekam medis atau 
dengan izin khusus ketua pengadilan, 
sebagamana diatur dalam Pasal 43 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana.6 
  Dalam hal rekam medis sudah dalam 
bentuk elektronik, maka penyidik dapat 
menyita print-out nya atau juga 
“mengkopi” bentuk elektroniknya. Perlu 
diperhatikan bahwa rumah sakit harus 

mampu memperlihatkan bahwa 
keotentikan dan keamanan sistem rekam 
medis dapat diandalkan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.7  
  ABS surat juga dapat diproduksi dari 
saksi fakta dan ahli dalam bentuk berita 
acara pemeriksaan, khususnya apabila 
saksi atau ahli tersebut tidak dapat 
dihadirkan di persidangan.  
 
Pembuktian dengan ABS Surat 
 Pada dasarnya pembuktian suatu 
perkara di pengadilan adalah dengan cara 
mengajukan bukti-bukti yang relevan dan 
admissible ke pemeriksaan di persidangan. 
Dalam suatu perkara dugaan kelalaian 
medik, penggugat atau penuntut umum 
akan mengajukan dalil atau dakwaan yang 
menyatakan bahwa tergugat atau 
terdakwa telah melakukan pelanggaran 
atau penyimpangan atas kewajibannya 
untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu sebagaimana diatur 
dalam regulasi, standar atau pedoman, dan 
pelanggaran atau penyimpangan tersebut 
telah mengakibatkan cedera/mati/kerugian 
pada pasien dengan kausalitas langsung 
atau setidaknya proximate cause. 
 Untuk itu penggugat atau penuntut 
umum mengajukan bukti fakta dan bukti 
pendukung yang relevan yang diperoleh 
dari saksi, rekam medis, visum et 
repertum, standar dan pedoman. Seringkali 
penggugat atau penuntut umum juga 
mengajukan ahli untuk memperkuat 
gugatan atau dakwaannya. Seluruh bukti 
tersebut dapat diajukan dalam bentuk ABS 
surat, meskipun pada umumnya 
keterangan saksi dan ahli diberikan di 
depan pengadilan, terutama pada perkara 
pidana. Di sisi lainnya, pihak tergugat atau 
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terdakwa mengajukan bukti fakta dan bukti 
pendukung yang berlawanan atau 
setidaknya melemahkan dalil dalam 
gugatan atau dakwaan.  
 Keterangan saksi umumnya dinilai 
kebenarannya oleh hakim dengan 
memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) 
KUHAP):1 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu 
dengan yang lain;   

b. persesuaian antara keterangan saksi 
dengan alat bukti lain;   

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh 
saksi untuk memberi keterangan yang 
tertentu; 

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta 
segala sesuatu yang pada umumnya dapat 
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan 
itu dipercaya.   
Keterangan ahli juga dinilai oleh hakim, 
dan apabila terdapat keberatan yang 
beralasan dari pihak terdakwa maka hakim 
dapat memutuskan untuk dilakukan 
penelitian ulang. 
 Pada dasarnya semua bukti yang 
relevan adalah admisibel atau dapat 
diterima sepanjang memenuhi persyaratan 
dan tata cara yang diatur dalam hukum 
acara, seperti keterangan saksi tidak boleh 
hearsay, harus diberikan di bawah sumpah, 
keterangan ahli harus berdasarkan data 
atau fakta yang valid, dokumen harus 
terjaga keotentikannya, dan lain-lain. 
Meskipun semua bukti dapat diterima, 
namun bobotnya bisa berbeda satu dengan 
lainnya, bergantung kapada kekuatan 
relevansinya. 

Pada perkara perdata bukti dari 
masing-masing pihak diperbandingkan 

(balancing of evidence atau preponderance 
of evidence) dan bila salah satu lebih tinggi 
dari yang lain (perbandingan 51:49 sudah 
cukup) maka pihak tersebut dianggap 
memenangkan perkara. 

Sedangkan pada perkara pidana, 
pembuktian harus mencapai tingkat “sah 
dan meyakinkan” atau beyond reasonable 
doubt. Pasal 183 KUHAP 
mengeksplisitkannya dalam frasa “Hakim ... 
ia memperoleh keyakinan...” atau berarti 
tidak ada keraguan lagi.1 

Apabila perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, 
apabila perbuatan tersebut terbukti tetapi 
perbuatan tersebut bukan suatu tindak 
pidana maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum, dan apabila 
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan maka pengadilan menjatuhkan 
pidana (Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP).1 

SIMPULAN 

Penemuan dan produksi ABS surat 
merupakan proses awal yang penting dari 
suatu pembuktian suatu perkara, yang wajib 
mematuhi ketentuan persyaratan dan tata 
cara yang diatur dalam hukum acara. 
Pembuktian adalah puncak dari proses 
tersebut yang terjadi di sidang pengadilan.  

 Keberhasilan pembuktian seringkali 
membutuhkan kerangka konsep pembuktian 
dari sejak awal, dengan mengindahkan 
relevansi dan bobot masing-masing bukti 
untuk mencapai pembuktian mencapai 
tingkat yang sah dan meyakinkan. 
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