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     ABSTRAK 

Apriliani, Silvia Wulan. 2015. “Peranan Keterangan saksi sebagai Alat Bukti 

dalam proses peradilan pidanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)”. 

Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Herry Subondo, M.Hum.  

Kata Kunci: Peran alat bukti. Pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. 

 

 Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pada tahap pemeriksaan di 

sidang pengadilan, untuk memperoleh bukti-bukti bahwa telah terjadinya tindak 

pidana yang dilakukan dalam proses pembuktian, maka salah satu alat bukti yang 

diajukan adalah keterangan saksi, hal ini sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Peran keterangan saksi ini juga akan menjadi tolok ukur oleh hakim apakah 

seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, sehingga berpengaruh dalam mengambil putusan pengadilan nantinya. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah peranan 

alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri 

Ungaran? 2) Apa saja yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran 

dalam menilai keterangan saksi?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah 1) Untuk meganalisis dan menegetahui peranan alat bukti keterangan saksi 

dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan. 2) Untuk 

menganalisis dan mengetahui pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi. 

Penelitian yang digunakan adalah yuridis  sosiologis yaitu penelitian  

hukum yang dilakukan pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi, dengan 

cara pengumpulan data yang dianalisis dan wawancara secara langsung di 

berbagai instansi terkait yang berkaitan dengan tema skripsi. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) Peranan alat bukti keterangan 

saksi merupakan hal yang sangat berperan penting baik dari tahap penyidikan 

sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan, karena jika pada tahap pembuktian 

tidak menghadirkan alat bukti keterangan saksi, maka perkara yang diajukan akan 

lemah dipersidangan. 2) Hakim dalam menilai keterangan saksi adalah tentang 

persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian 

antara keterangan saksi dengan dengan alat bukti yang lain, cara hidup dan 

kesusilaan saksi, hubungan saksi dengan terdakwa/korban, ketegasan saksi dalam 

melafalkan sumpah dan gaya saksi menjawab pertanyaan hakim. 

Simpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah bahwa peran saksi 

dalam proses peradilan pidana itu merupakan hal yang sangat penting karena jika 

tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan maka pembuktiannya akan sangat 

lemah dipersidangan. Bahwa yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai 

keterangan saksi itu dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu 

dengan saksi yang lain, persesesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain, 

alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara 

hidup dan kesusilaan saksi, hubungan saksi dengan terdakwa/korban, ketegasan 

saksi dalam melafalkan sumpah, gaya menjawab saksi dalam menjawab 

pertanyaan hakim. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur 

dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, 

menyebutkan bahwa “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana 

dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk 

meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya 

negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia 

adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada 

dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi 

undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa 

sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut 

akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama 

demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum 

merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai 

dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian 

upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang dituju. 

Keberhasilan penegakan hukum didalam suatu negara itu tergantung pada 
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kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela 

mematuhi hukum. (Muladi, 1997: 70) menyatakan bahwa: 

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa 

penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh 

lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, 

ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. 

Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas 

hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradaplah 

(seperti “The basic principles of the in dependence of Judiciary, 

1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari 

praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat 

kompleks tersebut diatas. 

 

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan 

pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap 

suatu tindak pidana. Menurut Romli (2010: 5) “Sistem peradilan pidana dapat 

dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk 

pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi 

dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”. 

Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu 

keterangannya merupakan alat bukti. 

Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam 

hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung 

menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, 

memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian penuntutan sampai 

dengan putusan oleh majelis hakim. Salah satu alat bukti yang sah dalam 

proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat 
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atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem 

pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang 

masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. 

Menurut Sutarto (2004: 53)  dalam bukunya mengatakan bahwa “Sistem 

pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat 

bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara 

mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang”. 

Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku 

tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil. (Hamzah, 2009: 228) 

mengatakan: 

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Hakim yang 

memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya 

kebenaran materiil,berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan 

,biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak,kebenaran materiil 

yang dicari itu telah lewat beberapa waktu,kadang-kadang 

peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang-kadang 

berselang beberapa tahun.  

 

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu 

barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut 

merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam 

pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang 

sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. 

Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum pidana 

(KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
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kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. Hal tersebut menegaskan pada Pasal 184 KUHAP yang 

menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana. 

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah 

dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya 

kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan 

keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat 

kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti 

utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang 

terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar 

dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian 

dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan 

dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan  mengungkap suatu tindak 

pidana. 

Menurut data yang ada pada Pengadilan Negeri Ungaran sejak Juli 

2014 sampai sekarang telah melakukan 125 persidangan. Dengan tingginya 

angka persidangan, menjadikan pembuktian dalam hal keterangan saksi 

sangatlah diprioritaskan terutama saksi korban. 

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat judul skripsi tentang 

“PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM 

PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PADA PENGADILAN 

NEGERI UNGARAN)”. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 
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Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan peran saksi 

sebagai alat bukti pada tahap persidangan pidana,diantaranya adalah : 

1. Bukti-bukti yang dapat diajukan dalam tahap persidangan. 

2. Penunjukan saksi untuk dapat memberikan keterangan dipersidangan. 

3. Minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga akan sangat 

keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dalam proses 

pembuktian di sidang pengadilan. 

4. Jalannya proses persidangan pada tahap pembuktian yaitu keterangan saksi. 

5. Peran saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. 

6. Bobot keterangan saksi sebagai tolok ukur hakim dalam mengambil 

putusan pada terdakwa. 

7. Pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi didalam pesidangan. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan 

semula, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada 

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas 

dan mengurai permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu : 

1. Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti pada tingkat persidangan di 

Pengadilan Negeri Ungaran.  

2. Pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan 

saksi. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan  

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran ? 

2. Apa saja yang dijadikan pedoman hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran 

dalam menilai keterangan saksi ? 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peranan keterangan saksi sebagai alat 

bukti dalam proses peradilan pidana pada tahap pembuktian di persidangan. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pedoman hakim dalam menilai 

keterangan saksi. 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini di 

harapkan dapat bermanfaat baik: 

 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum acara pidana 

khususnya mengenai peranan keterangan saksi dalam hal ini adalah sebagai 

salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap Persidangan 

suatu perkara pidana.  
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Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa 

yang akan datang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan manfaat tentang perkembangan ilmu hukum acara pidana 

bagi masyarakat luas khususnya yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan, 

sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan 

pengetahuan tentang peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti 

dalam pembuktian tindak pidana di Persidangan. 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum,maka 

penulis membuat sistematika penulisan penulisan hukum yang terdiri dari 3 

(Tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi pokok, dan bagian akhir. Yang 

apabila ditulis dengan sistematis adalah sebagai berikut : 

 1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

gambar daftar, gambar table, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian isi pokok Skripsi 

 Bagian isi pokok skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan permbahasan, serta 

penutup. 
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 BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan gambaran awal tentang 

penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan dan pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai Tinjauan 

pustaka, penelitian terdahulu yang berisi tentang teori yang 

memperkuat penelitian pembuktian, pengertian tentang saksi dan 

peranan saksi dalam proses peradilan pidana, tahapan proses 

persidangan sampai pada pembuktian, dan kerangka berpikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan penelitia tentang metode 

yang digunakan yang Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, variabel penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data,dan analisis data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya yaitu mengenai peranan keterangan saksi sebagai 

salah satu alat bukti dalam proses pembuktian dalam proses peradilan 

pidana dan juga sebagai pedoman hakim untuk mengetahui kebenaran 

keterangan saksi itu apakah benar / tidak palsu dalam memberikan 

keterangan. 

BAB 5 : PENUTUP 
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 Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran 

dari pembahasan yang diuraikan diatas berdasarkan analisis data yang 

dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 

dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para 

pihak terkait. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu Tentang Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat 

Bukti dalam Pembuktian di Peradilan Pidana. 

Sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini akan dicantumkan 

hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti antara lain: Penelitian yang 

dikemukakan oleh Yohendra Tri A. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran, 2011) yang berjudul „‟Peranan keterangan 

saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana”. Dalam 

penelitian ini Yohendra mengemukakan bahwa peranan keterangan saksi A 

Charge dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menentukan 

tingkat kesalahan yang memberatkan terdakwa,dimana yang mengajukan 

adalah Penuntut Umum. Perbedaan dari penelitian ini adalah  tentang macam 

saksi, dimana penelitian pada skripsi Yohendra menitikberatkan pada peranan 

keterangan saksi A Charge/ saksi yang memberatkan dalam peradilan pidana 

secara umum. Sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti adalah tentang 

peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di 

Pengadilan Negeri Ungaran. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Harbrianna Oktaviani 

(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010) yang berjudul 

“Peranan saksi mahkota (Kroon Getuige) dalam mengungkap tindak pidana 

perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara”, yang dalam rumusan masalahnya 

menyatakan bahwa bagaimana peran saksi mahkota (kroon Getuige) dalam 

mengungkap suatu tindak pidana perkosaan, bagaimanakah penggunaan saksi 
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mahkota (Kroon Getuige) dalam  perspektif HAM. Harbianna menyimpulkan 

bahwa saksi mahkota (Kroon Getuige) mempunyai peranan penting dalam 

mengungkap suatu tindak pidana, yaitu : memberikan keterangan baik 

dipenyidik maupun dipengadilan, disamping dapat mengetahui “actor” dari 

kejahatan, saksi mahkota (Kroon Getuige) dapat mengungkap kronologis suatu 

tindak pidana serta dapat mengungkap siapa sesungguhnya pelaku dan peran 

masing-masing terdakwa. Selain itu, penggunaan saksi mahkota (Kroon 

Getuige) bertentangan dengan hak terdakwa dan rasa keadilan terdakwa. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang macam saksi dan juga lokasi 

penelitian. Penelitian pada skripsi Harbriannya menitikberatkan pada peranan 

saksi mahkota (Kroon Getuige) dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di 

Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan penelitian yang di ambil oleh peneliti 

adalah tentang peran keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan 

pidana di Pengadilan Negeri Ungaran. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ahmad Radinal (Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2012) yang berjudul “Kedudukan saksi dalam 

persidangan pidana di Indonesia Tinjauan yuridis putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” yang dalam rumusan masalahnya yaitu 

bagaimanakah sifat keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

65/PUU-VIII/2010 terhadap kewenangan hakim disidang peradilan pidana, 

bagaimanakah dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

VIII/2010 terhadap kedudukan saksi dalam perkara pidana di Indonesia. 

Ahmad Radinal menyimpulkan bahwa dengan adanya putusan dari Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka perlu dilihat bagaimana sifat dari 
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putusan tersebut mempengaruhi baik kedudukan saksi dalam hukum acara 

pidana di Indonesia, maupun dalam hukum acara pidana dalam umumnya, 

yang mana kedudukan saksi untuk dapat memberikan keterangan saksi dalam 

suatu perkara pidana dianggap cukup penting. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ahmad menitikberatkan pada 

kedudukan saksi dalam perkara pidana yang di tinjau dari putusan Mahkamah 

Konstitusi. Sedangkan penelitian yang diambil oleh penelitian adalah peran 

keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Betha Intan Junetha M.S (Jurnal, 

Fakultas Hukum Brawijaya, 2013) yang berjudul “Kekuatan alat bukti 

keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik 

dengan keterangan saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 

465/PID.B/2009/PN.BJN”. Yang dari analisis penelitiannya yaitu bahwa 

keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan 

dengan keterangan saksi di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum 

pembuktian karena keterangan saksi yang bersumber dari orang lain maka 

tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Keterangan saksi yang berbeda 

antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di 

persidangan tidak berpengaruh terhadap putusan hakim nomor 

465/PID.B/2009/PN.BJN, adanya rekayasa keterangan saksi yang bertujuan 

untuk memberikan keterangan palsu. Dari penelitian ini diharapkan ke depan 

dapat tercipta putusan-putusan hakim yang tidak meninggalkan teori demi 

menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah bahwa penelitian yang dilakukan Betha menitikberatkan pada kekuatan 
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alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan 

penyidik dengan keterangan yang diajukan di persidangan, sedangkan 

penelitian yang di angkat oleh peneliti adalah peran keterangan saksi sebagai 

alat bukti dalam proses peradilan pidana. Selain itu juga pada penelitian yang 

dilakukan Betha memfokuskan pada putusan hakim Nomor 

465/Pid.B/2009/PN.BJN sedangkan penelitian yang peneliti angkat mengenai 

pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi di persidangan yang akan 

berakibat pada putusan nantinya. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Peran 

“Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian, 

atau memegang pimpinan yang terutama”  (Poerwadarminta, 1985: 735). 

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan 

psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan 

oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. (http://id. Wikipedia.org/ 

wiki/teori_peran. Diakses 30 November 2014 jam 13:00). 

Peran menurut Levinson dalam bukunya Soekanto (1982: 238), 

adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi 

norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan kemasyarakatan. 

Bahwa yang dimaksud dalam teori peran ini adalah tentang peranan 

keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dimana 

peran saksi ini merupakan hal pokok dalam pembuktian pidana sesuai dengan 

Pasal 184 ayat (1). 

http://id/
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2.2.2 Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana 

Dalam suatu proses untuk menentukan apakah terdakwa dalam suatu 

kasus tindak pidana bersalah atau tidak, dapat diketahui dari proses 

pemeriksaan perkara yang dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses persidangan. 

a. Tahap penyidikan 

Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan. 

Penyidikan dirumuskan sebagai “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Menurut Sutarto 

(2005: 46) mengatakan bahwa “Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak 

pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana apa 

yang dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana 

itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana 

itu dilakukan; siapa pembuatnya”. Maka disini jelaslah bahwa tugas dari 

penyidik adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti, salah satunya 

adalah keterangan saksi. Sesuai Pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah 

yaitu yang pertama keterangan saksi; ke 2 (dua) keterangan ahli; ke 3 (tiga) 

surat; ke 4 (empat) petunjuk; ke 5 (lima) keterangan terdakwa.  
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Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 

angka 13 penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam memulai 

penyidikan tindak pidana, polri menggunakan parameter alat bukti yang sah 

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian / 

Evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk 

membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik 

dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan 

dan penyelesaian berkas perkara. 

Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan yang pertama 

adalah adanya laporan dari  masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP 

menenrangkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 

seseorang karena hak  atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada 

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 

peristiwa tindak pidana”. Atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini 

juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang menyatakan bahwa 

“Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada 

pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah 

melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan 

seorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat 

setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga 

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk 
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bahwa ia adalah pelakunya. Dan yang terakhir merupakan diketahui oleh 

penyidik. 

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga 

merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-

kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara yang dapat dilakukan oleh penyidikan, yang 

menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa 

penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; 

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan 

meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan 

penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan 

menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. 

Kemudian penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tindakan kepada penyidik. 

Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa Berita acara dibuat untuk 

setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. 

penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. 

pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; l. pemeriksaan di tempat kejadian; j. 

pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 102 KUHAP juga 

menjelaskan  bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau 
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pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. 

Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “laporan atau pengaduan 

yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, 

jika laporan/ pengaduan yang diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh 

penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik”. 

Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda 

pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP 

juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda 

pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas 

penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh 

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”. 

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh 

penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana, serta tahap tersulit 

dalam proses penyidikan, karena dalam tahap ini penyidik harus dapat 

membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab 

tindak pidana tersebut untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan 

dibuat, (http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php.Diakses 2 Desember 2014, 

jam 20:22). 

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari 

aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan dan 

Hakim Pengadilan) di wajibkan hadir memenuhi pangggilan tersebut, karena 

panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan 

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php
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penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan melainkan 

untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk 

kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari 

keadilan. HMA Kuffal (2010: 176) menyatakan bahwa: 

Apabila orang yang dipanggil sampai 2 kali dipanggil tidak 

mau datang memenuhi panggilan,maka penyidik memanggil 

sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa 

secara paksa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Keterangan saksi 

yang diberikan kepada penyidik harus bebas tekanan dari 

siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). 

Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat oleh penyidik 

dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas 

kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah 

jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh 

penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia 

menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP.  

 

Sehingga disini jelaslah bahwa posisi keterangan saksi dalam proses 

penyidikan sebagai alat bukti utama yang sangat menunjang dalam pembuktian 

pada proses selanjutnya yaitu di penuntutan maupun di proses sidang peradilan. 

b. Tahap Penuntutan 

Setelah berkas perkara dari penyidik diserahkan ke Jaksa Penuntut 

Umum (PU), maka akan diperiksa kelengkapan berkasnya,  namun jika Jaksa 

Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau 

kurang lengkap atau alat bukti masih kurang untuk diajukan, maka penuntut umum 

melakukan pra penuntutan dengan kata lain segera mengembalikan berkas perkara 

kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan atau petunjuk tentang hal yang 

harus dilakukan oleh penyidik dengan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui 

berkas atau bukti tersebut dinyatakan lengkap atau belum, atau  untuk mengetahui 
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berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan 

atau belum, jika dalam waktu 14 hari penutut umum tidak mengembalikan 

berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. hal ini diatur dalam Pasal 

138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rusli Muhammad, 

2011: 65). 

Pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan bahwa Penuntutan ialah 

tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke 

Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim 

di sidang pengadilan. 

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku 

di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui 

oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Hukum 

merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram 

dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus 

mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, 

sebagaimana dimaksud konstitusi kita, Undang-Undang Dasar RI 1945 

(www.hukumonline.com). Diakses 2 Desember 2014, jam 20:00). 

Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib 

memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. 

Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum 

lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik 

disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara 

http://www.hukumonline.com/
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diterima Penuntut Umum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara 

Pidana (KUHAP).  

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang 

dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek 

alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, 

kemudian setelah dinyakatakan lengkap atau sempurna segera melakukan 

proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari 

bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis 

tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat 

Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas 

mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai 

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat 

terjadinya tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti), dan cara-cara terdakwa 

melakukan tindak pidana.  

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan 

suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri 

Ungaran yang berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 

KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil 

penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas 

perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke 

pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak 

cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut 

bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat 
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membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP 

“isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, 

wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penutut umum untuk menutup 

perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), 

pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup 

demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; 

Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP. 

c. Tahap Persidangan. 

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari 

pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya 

eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, 

pembacaan surat tuntutan/Requisitoir, pledoi, replik, duplik, pembacaan 

putusan akhir. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah (2009: 249), uraian 

tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. 

Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan 

pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari 

seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran 

materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum terutama bagi hakim 

nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan. 

Pada tahap pembuktian di persidangan, peradilan pidana Indonesia 

menganut sistem pembuktian negatif (Negative Wettelijk), maka seorang hakim 
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akan memeriksa dan menekankan pada  barang bukti dan 2 (dua) alat bukti 

yang sah menurut KUHAP. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang saksi 

dan juga atas dasar keyakinan hakim yang nantinya sebagai pedoman hakim  

dalam mengambil putusan.  

Setelah adanya putusan dari pengadila, Pasal 1 angka 12 dinyatakan 

bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut 

Sutarto (2004: 85) adapun maksud dari tujuan upaya hukum ini adalah untuk 

menjamin baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan, baik 

menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam sehingga 

ada kepastian hukum (Rechtszekerheid). KUHAP mengenal dua upaya hukum, 

yang pertama adalah upaya hukum biasa adalah Banding (Revisie) dan yang 

kedua upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi. 

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam 

persidangan di pengadilan selain dari alat bukti yang lain yaitu: keterangan 

ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya namun juga keterangan dari beberapa saksi. 

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian 

atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila 

keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat 

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam hal ini 
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posisi alat bukti saksi merupakan sebagai penentu berjalannya sidang 

pengadilan (Sutarto, 2004: 58). 

Sebagaimana dalam bahan pengembangan, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. 

Azil Maskur dalam jurnal yang dipublikasikan Pandecta Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang volume 7, tahun 2012 yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam 

Proses Acara Pidana Indonesia”. Pada tahap proses acara pidana dimulai dari 

masuknya perkara ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia baik itu pada 

tingkat polsek maupun polres. Kemudian berkas dari kepolisian sebagai 

instansi penyidikan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan sebagai instansi 

penuntutan dan jika berkas penuntutan lengkap maka baru dibawa ke sidang 

pengadilan oleh penuntut umum.  

2.2.3 Teori dan Sistem Pembuktian 

Menurut Subekti (1985: 7), yang dimaksud dengan pembuktian adalah 

“proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang 

dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka 

persidangan”. 

Menurut Andi Hamzah (2009: 249)  menyatakan bahwa :  

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 

perbuatan   yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting 

acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan 

untuk mencari kebenaran materiil. Dalam alasan mencari 

kebenaran materiil itulah maka asas akusatoir (accusatoir) yang 

memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara 

perdata,ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoir 

(Inquisitoir) yang memandang terdakwa sebagai objek 
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pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk 

memperoleh pengakuan terdakwa. 

 

Berbeda dengan Hamzah dan Subekti, Yahya Harahap (1991: 1) 

mengartikan bahwa:  

Pembuktian dalam arti luas yaitu kemampuan penggugat atau 

tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung 

dan membenarkan hubungan hukum yang diperkarakan. 

Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian diperlukan sepanjnag 

mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih 

disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan 

diantara pihak-pihak yang berperkara. 

 

Dalam bukunya M.Taufik dan Suhasril (2010: 102) dikenal empat 

macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (Conviction in 

Time), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan 

hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan 

dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(Conviction Raisonne), adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada 

keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak 

terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam sistem 

pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi karena harus didukung 

dengan alasan-alasan yang jelas. Hal ini yang membedakan dengan sistem 

pembuktian pertama. 
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3. Sistem pembuktian berdasar Undang-Undang (Positief Wettelijk) atau yang 

lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian 

yang hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya,jika telah 

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut dalam 

undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. 

Sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (Formele 

Bewijstheorie). 

4. Sistem pembuktian Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk) 

adalah sistem pembuktian yang menekankan kepada sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum 

dalam Pasal 183 KUHAP. 

Menurut Sutarto (2004: 54) tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian 

yaitu:  

a. Alat-alat pembuktian (Bewijsmiddelen) adalah alat yang dipakai untuk 

membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian 

pernah terjadinya peristiwa pidana. 

b. Penguraian pembuktian (Bewijsvoering) adalah cara-cara dalam 

mempergunakan alat-alat bukti. Misalnya sejauhmana keterlibatan alat-alat 

bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. 

Dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan hal-hal seperti didakwakan kepadanya. 

c. Kekuatan pembuktian (Bewijskracht) adalah pembuktian dari masing-

masing alat bukti. Sejauhmana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap 
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perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh misalnya 

keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah lain kekuatan buktinya 

dengan saksi yang tidak disumpah ataupun dengan saksi de audite. Dalam 

pembuktian, maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari 

masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal  184 KUHAP. 

d. Dasar pembuktian (Bewijsground) adalah isi dari alat bukti. Misalnya 

keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, 

tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan 

disertai alasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu 

yang diterangkannya dalam kesaksisannya, disebut dasar pembuktian. 

e. Beban pembuktian (Bewijslast) adalah menyangkut persoalan tentang 

siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain 

siapakah yang mempunyai beban pembuktian. Hubungannya dengan ini, 

adanya asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence), yang 

menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap  tidak bersalah 

sampai kesalahannya dapat dibuktikan dimuka hakim. 

Hakikat dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran 

akan terjadinya suatu peristiwa, dengan demikian akan diperoleh kepastian 

bagi hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Apabila mengacu pada 

ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “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 dan melakukannya”, maka dapat 
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ditegaskan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif. Terdapat 

konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep 

keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk 

dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan 

putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang 

sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan 

dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses 

penuntutan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara 

pembuktian dalam ranah perdata dan juga pembuktian dalam ranah Pidana, 

dimana unsur keyakinan hakim bagi perkara pidana, dan dalam perkara perdata 

tidak disebutkan sebagai syarat adanya keyakinan hakim itu. Konsep keyakinan 

hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti 

yang sah dalam KUHAP. Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut 

apabila hakim bersifat aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus 

dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya, yaitu dalam rangka membentuk 

suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang terbentuk 

pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa 

terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya bahwa keyakinan bahwa 

terdakwa terbukti bersalah. 

Perihal alat bukti yang sah, dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah 

diatur lima jenis alat bukti, yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. 

2.2.4 Alat Bukti  
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Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai 

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya 

suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka dan Rosita, 

2003: 11). 

Agar permasalahan lebih jelas, maka dihubungkan Pasal 183 dengan 

Pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat  (1) telah dihubungkan secara terperinci 

mengenai alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP)  yaitu : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

Dari bukti-bukti tersebut diatas diuraikan alat bukti baik yang 

berhubungan dengan penerapan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan 

pembuktian, maka harus memenuhi sebagai berikut: 

a). Keterangan saksi 

KUHAP telah memberikan batasan menganai pengertian saksi. 

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html
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sendiri, ia lihat sendiri, dan / ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya. 

Pengertian saksi adalah “Orang yang terlibat (dianggap) mengetahui 

terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, 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” (Marwan, 2009: 550).  

Keterangan saksi menurut beberapa undang-undang di Indonesia yaitu 

dalam pengaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan 

saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum 

acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad 

Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, dalam pasal 10 menyatakan “Dalam hal tidak 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan 

hukum acara pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan 

mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 

ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan: 

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 

secara cuma-cuma. 

(3)  Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan 

saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari 

berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi 

proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan 

Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan 

korban  pelanggaran HAM. 

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi 

tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa: 

a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa 

saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (Dua) tingkat yakni 

ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan. 

b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang 

sumbernya diluar sumber dari 3 tadi, tidaklah mempunyai nilai atau 

kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi. 

c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui 

tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga 

dan bernilai pembuktian  apabila setelah memberikan keterangan ia 

kemudian menerangkan temtang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. 

Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal 

pembuktian (Chazawi, 2006: 38). 
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Menurut Prodjohamidjojo (1988: 142) keterangan seorang saksi dapat 

atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan 

oleh hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan: “Dalam menilai 

keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan: 

1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. 

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang 

dinyatakan dalam pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja 

tidak tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus testis nullus testis). Oleh 

karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan 

keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. 

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. 

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan 

untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup,misalnya keterangan 

dari saksi korban,tetapi harus didukung dengan satu alat bukti 

lainnya,seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau 

petunjuk. 

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 

tertentu. 

Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan 

secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran 

atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. 
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4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umunya 

dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya”. 

Ada tiga keadaan / faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran 

keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala 

sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan 

saksi. 

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap 

saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umunya 

dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan,seperti adat istiadat, martabat 

dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena 

karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya 

(Prodjohamidjojo, 1988: 142). 

Disamping itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai 

keterangan saksi, ialah : 

a) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1). 

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dapat diperhatikan dalam menilai 

keterangan saksi tesrsebut. Pembenaran terdakwa atas keterangan saksi 

dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai 

penjelasan-penjelasan atau alasan secukupnya dan masuk akal. 

b) Persesuaian keterangan saksi dipersidangan dengan keterangannya ditingkat 

penyidikan (Pasal 163), (Chazawi, 2008: 55). 

Jenis-jenis saksi secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai 

berbagai macam jenis saksi, yaitu: 
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(1) Saksi A De Charge adalah saksi yang diajukan Terdakwa, dengan harapan 

dapat memberikan keterangan yang menguntungakan bagi dirinya sendiri. 

(2) Saksi A Charge adalah saksi yang memberatkan Terdakwa, biasanya saksi 

ini merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

atau yang diajukan Penuntut Umum. 

(3) Saksi De Auditu adalah saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami 

sendiri, tetapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk 

memperkuat keterangan saksi dari korban. 

(4) Saksi Ahli adalah saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena 

tugasnya hanya memberi keterangan sesuai profesi yang menjadi bidang 

tugasnya, kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa 

penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai 

dengan bidang ilmunya masing-masing (Hamzah, 1990:162). 

Isi dan Nilai keterangan seorang saksi menurut Andi Hamzah (2009: 264) 

menyatakan: 

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian 

De Audito tidak diperkenankan sebagai alat buki, dan selaras 

pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari 

kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya 

mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka 

kesaksian de audito atau Hearsay evidence, patut tidak dipakai 

di indonesia pula. 

 

Syarat sahnya keterangan saksi, agar keterangan saksi dapat dikatakan sah 

sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, adalah sebagai 

berikut: 
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(a) Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 

(3) KUHAP. 

(b) Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi 

yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang 

mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 

KUHAP. 

(c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan 

saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di 

dalam sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) 

KUHAP. 

(d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup sesuai dengan Pasal 185 ayat 

(2) KUHAP. 

(e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Bukan hanya 

mengumpulkan saksi yang banyak tetapi hanya menyajikan keterangan 

yang saling berdiri sendiri. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan: 

(1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau 

keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat. 

(2) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga 

dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di 

persidangan: 
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a. Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami 

sendiri dengan didukung dasar atas pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 

KUHAP). 

b. Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan hakim dapat 

memerintahkan paksa untuk dihadapkan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). 

c. Hubungan saksi dengan terdakwa (Jika saudara, suami/istri tidak dapat 

didengar/undur diri) (Pasal 168 KUHAP). 

d. Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera 

14 hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP). 

e. Keterangan saksi yang sah yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 

162 ayat (2) KUHAP). 

f. Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, hakim 

mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 163 KUHAP). 

g. Keterangan saksi yang disangka palsu, hakim memperingatkan ancaman 

pidana, dalam hal saksi tetap pada kesaksiannya hakim atas permintaan 

Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 174 ayat 

(1) dan ayat (2) KUHAP).  

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali ditentukan 

lain pada undang-undang, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat 

mengundurkan diri menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu: 

(1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa. 
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(2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 

ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan 

karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 

(3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa. (Hamzah, 2009: 260) 

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan yang boleh diperiksa untuk 

memberi kesaksian tanpa disumpah sumpah ialah: 

(1)  Anak yang Umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 

kawin. 

(2)  Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. 

Dalam Pasal 174 KUHAP itu menjelaskan bahwa keterangan saksi itu 

disangka palsu apabila:  

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang 

memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan 

keterangan yang sebenarrnay dan mengemukanan ancaman pidana yang 

dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena 

jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat 

memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut 

perkara dengan dakwaan sumpa palsu. 

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara 

pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan 

alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita 
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acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan 

segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut 

ketentuan undang-undang ini. 

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara 

semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. 

Tata cara pemeriksaan saksi, menurut Nico Ngani (1998: 17) yaitu: 

(1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa. 

(2) Petugas membawa saksi masuk keruang sidang dan mempersilakan saksi 

duduk di kursi pemeriksaan. 

(3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang: 

a. Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama,dan lain-

lain. 

b. Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat 

meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna 

memastikan jawabannya. 

c. Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan 

terdakwa, apakah  saksi memiliki hubungan suami/istri dengan 

terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa. 

(4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam 

keadaan sehat  walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi. 

(5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji 

sesuai dengan agama/keyakinannya. 
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(6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah 

dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru 

sumpah. 

(7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama,Pengadilan Militer 

adalah: 

 a. Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan. 

b. Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat 

melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat 

Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama 

Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri 

saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi 

diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari 

tengah jari telunjuk membentuk huruf ”V” (victoria) untuk yang 

bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari 

manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya 

lagi, menyesuaikan. 

c. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang 

diucapkan oleh hakim. 

d. Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: ”saya bersumpah (berjanji) 

bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari 

yang sebenarnya”. 

e. Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan 

ucapan/kata: ”Wallahi...” atau ”Demi Allah...”, untuk saksi yang 
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beragama Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut 

diakhiri dengan ucapan/kata, ”...Semoga Tuhan menolong saya”. Untuk 

saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, 

”Om atahParama Wisesa ...”, untuk saksi yang bergama Budha lafal 

sumpah diawali dengan ucapan/kata ”Demi sang Hyang Adi Budha...” 

(8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi 

harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang 

dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika 

perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak 

mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. 

Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukkan pertanyaan 

yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. 

(9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim 

anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan 

kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan 

pada hakim anggota I untuk bertanya pada`saksi. Setelah itu, kesempatan 

diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut umum, dan 

yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum. 

(10) Pertanyaan yang diajukkan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta 

yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan 

yang didakwakan. 
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b. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan   

penyampainnya harus dipahami oleh saksi. 

c. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi. 

d. Pertanyaan tidak boleh besifat pengkualifikasian delik. 

e. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang 

sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap 

suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat 

ragu-ragu. Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat 

merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila 

dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang 

mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat 

mengajukkan ”keberatan/interupsi” pada hakim ketua dengan 

menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan penuntut umum 

bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, 

katakatanya kira-kira sebagai berikut: ”interupsi ketua majelis... 

pertanyaan penuntut umum menjerat saksi”. Satu contoh lagi,  jika 

pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat 

mengajukan protes, misalnya dengan katakata: ”keberatan ketua 

majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi”. Atas 

keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi 

dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. 

Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang 

mengajukkan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan 

pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka 
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pihak yang mengajukkan pertanyaan diminta untuk mengajukan 

pertanyaan yang lain. 

(11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada 

saksi guna  memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti 

tersebut. 

(12) Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan 

kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. 

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan 

bebas saat diperiksa dimuka persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu 

menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu 

memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan 

kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi 

didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya untuk 

kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan 

keterangannya secara lebih bebas tanpa rasa takut, khawatir, ataupun 

tertekan dari pihak manapun. 

Selama ini keberadaan saksi maupun pelapor dalam proses peradilan 

pidana kurang mendapat respon dan perhatian dari pihak masyarakat maupun 

penegak hukum itu sendiri sehingga kasus-kasus yang tidak terungkap dan 

tidak terselesaikan dalam persidangan banyak disebabkan oleh karena saksi 

enggan melapor atau memberikan kesaksiannya kepada aparat  penegak hukum 

karena terlebih dahulu akan mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Oleh 

karena itu dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan paham masyarakat 
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untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan suasana yang kondusif 

dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap 

orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu atau 

mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan mempunyai keberanian untuk 

memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya kepada aparat penegak hukum.  

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum 

diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur terhadap 

perlindungan tersangka dan terdakwa untuk perlindungan dari berbagai 

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal saksi merupakan salah 

satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat 

membuktikan terjadi atau tidaknya perbuatan pidana. 

Tuntutan perlunya diberikan perlindungan kepada saksi yang memiliki 

informasi tentang suatu tindak pidana membuat pemerintah bersama dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merancang suatu undang-undang yang 

mengakomodasi perlindungan terhadap saksi. Berdasarkan salah asas dalam 

hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di depan 

hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, 

saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.  

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menuliskan 

bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga 

lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. 
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Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan 

yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk 

melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu 

tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang makin menjamur 

belakangan ini. Diharapkan dengan adanya suatu lembaga yang bernama 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan suatu sumbangsih 

bagi negeri ini yaitu terciptanya kepastian hukum terhadap perlindungan saksi, 

sehingga perkara-perkara seperti perkara korupsi dan kejahatan lainnya dapat 

terungkap dikarenakan saksi merasa aman untuk mengungkapkan kesaksiannya 

dimuka pengadilan.  

b). Keterangan ahli 

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah 

satu kemajuan dalam pembaharuan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penafsiran menganai keterangan ahli dimuat dalam 

Pasal 1 ayat 28, yaitu bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang 

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khuhus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan bahwa 

“Keterangan ahli harus dinyatakan oleh ahli tersebut di sidang pengadilan”. 

Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan 
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pada tingkat penyidikan atau Penuntut Umum (PU) yang dituangkan dalam 

suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia 

menerima jabatan tersebut. 

Sebagai pengembangan dan pemahaman mengenai peran ketengan 

ahli untuk contoh kasus tertentu, penulis mengambil pada penelitian yang 

dilakukan oleh Auria Patria Dilaga dalam jurnal yang dipublikasikan Pandecta 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang volume 8, tahun 2013 yang 

berjudulPengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan 

Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang Fakta apa yang terungkap ketika 

keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana 

kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim 

untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi. Auria menyimpulkan bahwa 

keterangan ahli  dalam persidangan memiliki dampak terhadap persesuaian dengan 

keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan 

melihat fakta persidangan secara keleluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli 

dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan 

bukti yang lain. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Hal Mempengaruhi 

Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Kedudukan Ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi 

sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang 

pengadilan. 

Menurut Sutarto (2004: 63)  secara teoritis terdapat tiga macam ahli 

yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:  

(1) Ahli (Deskundige) 
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Orang ini hanya mengemukanan pendapatnya tentang suatu persoalan 

yang ditanyakan tanpa melakukan suatu pemeriksaan. 

(2) Saksi Ahli (Getuige deskundige) 

Orang yang menyaksikan barang bukti atau  saksi diam (Silent Witness), ia 

melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. 

(3) Orang Ahli (Zaakkundige) 

Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga 

dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu. 

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli (Chazawi, 

2008: 63) yaitu: 

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai seagala sesuatu yang 

masuk dalam ruang lingkup keahliannya. 

2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan 

erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. 

c). Surat 

Menurut Andi Hamzah (2004: 276) “Surat-surat ialah segala sesuatu 

yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk 

mengeluarkan isi pikiran”. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-

alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat 

yang terdiri dari empat butir.  

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang: 

(1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan. 

(2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah. 
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Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti 

surat sudah diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf 

c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu; 

(2) 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; 

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripadanya; 

(4)  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain.  

Dengan demikian tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, 

menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang pertama yaitu 

surat resmi  (Authentieke acte) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, 

dan c serta surat dibawah tangan (Ondehandsgeschrift) seperti yang terdapat 

dalam huruf d. 

d). Petunjuk 
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Untuk mengurangi hakim dalam memberikan putusan maka Undang-

undang mengatur tentang penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk. Yang 

diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, 

kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. 

Sama halnya dengan bukti berantai (Kettingsbewijs) bahwa petunjuk 

itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-

hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain (Sutarto, 2004: 66). 

Yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari: 

a. Keterangan saksi 

b. Surat 

c. Keterangan Terdakwa. 

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 188 ayat (3) menytakan 

bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan 

berdasarkan hati nuraninya”. 

e). Keterangan terdakwa 

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1)  

KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 

nyatakan di sidang pengadilan dengan  perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau alami sendiri”. 
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Adapun perbedaan antara pengakuan terdakwa (Bekentenis) dengan 

keterangan terdakwa (Erkentenis), yaitu bahwa pengakuan sebagai alat bukti 

harus memnuhi syarat-syarat yaitu : 

1. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya. 

2. Terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah (Sutarto, 2004: 66). 

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas 

dari pengakuan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan 

bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang di nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. 

Dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian di 

sidang peradialn pidana lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, 

bahkan menurut Memorie van ToelichitingNedherland Strafvirdering, 

dinyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang 

sah. 

Dengan uraian tersebut diatas tentang alat bukti yang diatur oleh 

KUHAP. Penempatan alat bukti ini merupakan sebuah kunci pokok yang dapat 

membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas apa yang di 

dakwakan kepadanya. 

Menurut Sutarto (2004: 19) asas dalam proses pembentukan hukum 

melalui putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagian 

telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu: 
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a. Equality Before The Law/ Isonomia : perlakuan yang sama bagi setiap orang 

di muka hukum. 

b. Principle of Legality : penangkapan, penahanan dan penggeledahan hanya 

dapat dilakukan berdasar perintah tertulis, oleh pejabat yang berwenang, 

dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam UU. 

c. Presumption of innocence : Asas praduga tak bersalah sampai adanya 

putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa kesalahannya dan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang 

berdasarkan UU/ ada kekeliruan orang dan hukum yang diterapkan wajib 

diberi ganti rugi dan rehabilitasi. Pejabat penegak hukumnya dikenakan 

hukuman administrasi. 

e. Constante Justitie/ Speedytrial/Fair Trial : Peradilan yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan 

konsekuen dalam seluruh tingkat perdailan. 

f. Pihak yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum untuk 

melakukan pembelaan atas dirinya. 

g. Kepada tersangka sejak penangkapan dan penahanan wajib diberitahu 

dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan, diberitahu juga hak untuk 

menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum 

h. Asas kelangsungan pemeriksaan / Onmiddelijkheid van het onderzoek : 

perkara diperiksa dengan hadirnya terdakwa 

i. Asas keterbukaan/ openbaarheid van het proces : sidang pemeriksaan 

pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur dalam UU. 
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j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

dilakukan Ketua PN yang bersangkutan. 

 

 

2.2.5 Tahap persidangan dalam Peradilan Pidana 

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan dalam 

perkara pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum atau membebaskan 

seseorang dari suatu tuduhan perkara pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam undang-undang tersebut dijabarkan 

bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan 

dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. 

Secara singkat alur proses persidangan pidana adalah sebagai berikut 

(Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) :  

1) Pembacaan Surat Dakwaan oleh penuntut umum, tahap ini meliputi: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b.  Terdakwa hadir dalam persidangan; jika tidak hadir:  

c. Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa; Hakim menanyakan 

apakan terdakwa telah dipanggil secara sah; Apabila tidak sah, diadakan 

pemanggilan ulang (selama tiga kali). 
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d. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasehat 

Hukum (PH). Bagi tindak pidana dengan hukuman pidana mati lebih 5 

tahun wajib diampingi PH (Ps. 56 KUHAP). 

e. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan Surat Kuasa dan Surat Izin 

Beracara. 

f.  Hakim menanyakan identitas terdakwa. 

g.  Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi 

selama persidangan. 

h. Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya. 

i.  Hakim menanyakan kepada terdakwa apakan terdakwa mengerti isi dan 

maksud Surat Dakwaan. 

j.  Hakim menjelaskan isi dan maksud Surat Dakwaan secara sederhana jika 

terdakwa tidak mengerti. 

k.  Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah ia 

seberatan dengan Surat Dakwaan tersebut. 

l.  Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda. 

2) Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum 

terdakwa. 

 Nota keberatan yang diajukan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa bisa 

dilakukan secara lisan maupun tertulis, selengkapnya mengenai 

mekanisme/alur pengajuan nota keberatan adalah sebagai berikut: 
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a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa hadir di persidangan. 

c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudang 

siap dengan eksepsinya. 

d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH 

membacakan eksepsinya. 

e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan 

tanggapan terhadap eksepsi terdakwa; - apabila JPU akan menanggapi 

eksepsi maka sidang ditundang untuk pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke 

form 3 dan form 4); - apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka 

sidang ditunda untuk pembacaan Putusan Sela (lanjut ke form 5). 

f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda. 

g. Hakim Ketua Majelis menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan 

dengan Putusan mengenai perkara pokoknya. 

3) Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa 

oleh penuntut umum. Tahap ini meliputi: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa hadir di persidangan. 
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c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan 

tanggapannya. 

d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk 

membacakan tanggapannya. 

e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah akan 

menanggapi tanggapan JPU. 

f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 

4) Putusan sela oleh majelis hakim. Tahap ini meliputi: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa hadir di persidangan. 

c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudah siap 

dengan tanggapannya atas tanggapan JPU. 

d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH untuk 

membacakan tanggapan atas tanggapan JPU. 

e. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda. 

5) Pembuktian (Pemeriksaan Saksi/ Saksi Ahli) 

Pembuktian dalam proses persidangan merupakan jantung dari proses acara 

pidana. Biasanya yang lazim dilakukan pada proses pembuktian itu adalah: 

A. Pemeriksaan Saksi, alurnya sebagai berikut: 
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a. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/ PH untuk menghadirkan 

saksi/ saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping 

PH. 

b. Hakim menanyakan kesehatan saksi/ saksi ahli. 

c. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli. 

d. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau 

semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -jika ya (diperdalam 

dengan dialog). 

e. Saksi/saksi ahli disumpah. 

f. Majlis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; -diperjelas 

dengan dialog.  

g. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; -diperjelas dengan 

dialog. 

h. PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli; -diperjelas dengan 

dialog. 

i. Setiap saksi selesai memberikan keterenganya, Hakim menanyakan kepada 

terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut. 

j. Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali BAP Penyidik. 

Pemeriksaan Barang Bukti: 

k. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan 

l. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi- saksi mengenai barang- 

barang bukti tersebut; -Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi 

untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut. 

B. Pemeriksaan Terdakwa, alurnya sebagai berikut: 
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a. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. 

b. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan. 

c. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa; -diperjelas dengan dialog. 

d. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa; -diperjelas dengan dialog. 

e. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang 

bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk membacakan tuntutannya. 

6) Pembacaan Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum. 

Alurnya sebagai beikut: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa berada di persidangan. 

c. JPU membacakan tuntutannya; - diperjelas dalam keterangan, tuntutan 

JPU… tahun.  

d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan. 

e. Sidang ditunda. 

7) Nota pembelaan (pleidooi) oleh Penasehat Hukum. Alurnya sebagai 

beikut: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya. 

c. PH membacakan pembelaannya. 
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d. Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik. 

e. Sidang ditunda. 

8) Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum 

terdakwa (Replik). Alurnya meliputi: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa hadir di ruang sidang. 

c. Hakim mempersilahkan JPU Membacakan Repliknya. 

d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik. 

e. Sidang ditunda. 

9) Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut 

umum (Duplik) 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

b. Terdakwa hadir di persidangan. 

c. Hakim mempersilaahkan PH membacakan Dupliknya. 

d. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan. 

10) Putusan akhir oleh majelis hakim. Alurnya meliputi: 

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka 

untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 

sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 
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b. Terdakwa hadir di persidangan. 

c. Hakim ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap 

untuk mengikuti persisangan untuk pembacaan Putusan. 

d. Terdakwa hadir dalam persidangan; Jika tidak hadir: - Hakim menanyakan 

alas an ketidakhadiran terdakwa; - jika alasan memungkinkan Hakim ketua 

menunda sidang. 

e. Pembacaan Putusan. 

f. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi Putusan tersebut. Jika 

tidak mengerti Hakim ketua menerangkan secara singkat. 

g. Putusan dibacakan dengan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

h. Putusan memuat identitas terdakwa. 

i. Putusan memuat isi surat dakwaan. 

j. Putusan memuat pertimbangan hukum. 

k. Putusan pidana (vonis Hakim).“ dilengkapi dengan: vonis:… tahun”. 

l. Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis. 

m. Hakim menanyakan apakah para pihak adakan mengajukan upaya hukum. 

Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting 

dalam suatu perkara pidana.Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut 

Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang olehundang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP 
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menjelaskan bahwa ”mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk 

menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, 

jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara 

yang diaturdalam undang-undang”. 

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP dijelaskan bahwa “Putusan 

pegadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-

undang”. 

“Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana 

tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” 

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan 

hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta 

moral hakim yang bersangkutan” (Mulyadi, 2012: 201). Hakim yang diberi 

undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan 

seadil-adilnya.  Suatu perkara pidana dapat dikatakan selesai atau berakhir 

apabila hakim telah mengeluarkan suatu putusan pengadilan. Untuk memutus 

suatu perkara, hakim harus memeriksa perkara dan harus terlebih dahulu 

memahami unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah hakim 

menyatakan ”pemeriksaan di persidangan ditutup”, maka hakim selanjutnya 

akan mengadakan musyawarah hakim untukmenyiapkan suatu putusan, dan 

apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penuntut 

umum, penasihat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Hakim 
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dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, dan memahami nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberikan manfaat 

bagi masyarakat, bangsa dan negara. Putusan hakim harus dapat dipertanggung 

jawabkan pada masyarakat, bangsa dan negara, diri sendiri dan Tuhan Yang 

maha Esa. Hakim juga dituntut untuk berakhlak mulia, cerdas, tanggap, 

tangguh, tanggon serta mengamalkan kode etik profesi. Dalam menjalankan 

fungsinya hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari 

organisasi peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun 

masyarakat.  Hakim didalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan 

kemandirian yaitu bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif 

maupun pihak lain. Seorang hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat 

keseriusan tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan- 

perbuatan yang dihadapkan kepadanya serta melihat kepribadian dari pelaku 

perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan 

lain sebagainya. “Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, 

tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka 

peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti 

dalam pemeriksaan di sidangpengadilan.” (M. Yahya Harahap, 2006: 347). 

Dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia,politik dan sistem 

peradilan pidana, Muladi (1997: 70) mengatakan bahwa : 

Keharusan hakim untuk selalu menggali nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat misalnya (Pasal 27 ayat 1 UU 

No.14 tahun 1970), harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan 

antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan 

pemahaman yang komprehensif integral tersebut akan dihayati 

bahwa para penegak hukum harus bijak dalam menetralisasikan 

kesenjangan antara spirit hukum yang asli (Original legal spirit) 
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dengan spirit hukum yang berkembang pada saat dilakukan 

dilakukan penegakan hukum (actual legal spirit). 
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2.3 Kerangka Berfikir. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

    

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

      

Bagan 2.1 

 

Masyarakat : 

- Laporan 

- Aduan 

- Tertangkap tangan 

- Diketahui sendiri 

oleh penyidikan 

penyidikan Penyelidikan 

Prapenuntutan  

Penuntutan  Proses Persidangan 

Pembuktian 

Barang 

Bu

Alat Bukti  

 Dua Alat Bukti 

yang sah dan 

Keyakinan Hakim 

Keterangan saksi 

PUTUSAN PENGADILAN 
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Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan 

pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile 

waarheid) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 

tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa 

melakukan suatu pelanggaran hukum.  

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam 

proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan 

pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani 

dengan selengkap mungkin. Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap 

penyelidikan yang pertama adalah adanya laporan dari  masyarakat, dalam 

Pasal 1 angka 24 KUHAP menenrangkan bahwa “Laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak  atau kewajiban 

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana”. Atau adanya 

aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 

KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan disertai permintaan oleh 

pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak 

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang 

merugikan. Selain itu tertangkap tangan seorang pelaku pada waktu ia sedang 

melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang 

kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk 

melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya. Dan 

yang terakhir merupakan diketahui oleh penyidik.  
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Kemudian setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan, 

penyelidikan dilakukan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan biasanya 

ditandai dengan adanya (Garis polisi) gunanya untuk mengetahui apakah itu 

masuk dalam tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika sudah dinyatakan 

bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut termasuk dalam tindak pidana, 

maka pada tahap penyidikan ini  dilakukan untuk mrngumpulkan barang bukti 

dan alat bukti dan untuk menentukan siapa tersangkanya.  

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga 

merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-

kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara yang dapat dilakukan oleh penyidikan, yang 

menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa 

penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; 

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan 

meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan 

penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan 

menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. 

Kemudian penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tindakan kepada penyidik. 

Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa berita acara dibuat untuk 

setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. 
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penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. 

pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; l. pemeriksaan di tempat kejadian; j. 

pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 102 KUHAP juga 

menjelaskan  bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau 

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. 

Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “laporan atau pengaduan 

yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, 

jika laporan/ pengaduan yang diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh 

penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik”. 

Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda 

pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP 

juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda 

pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas 

penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh 

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”. 

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari 

aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan dan 

Hakim Pengadilan) di wajibkan hadir memenuhi pangggilan tersebut, karena 

panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan 

penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan melainkan 

untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk 
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kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari 

keadilan. 

Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilimpahkan ke kejaksaan 

sebagai pra penuntutan yaitu bolak baliknnya berkas dari penuntut umum 

kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan / petunjuk untuk dilengkapi 

untuk melakukan penyidikan tambahan, maksimal sampai 14 hari.  

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang 

dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek 

alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, 

kemudian setelah dinyakatakan lengkap atau sempurna segera melakukan 

proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari 

bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis 

tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat 

Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas 

mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai 

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat 

terjadinya tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti), dan cara-cara terdakwa 

melakukan tindak pidana.  

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan 

suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri 

Ungaran yang berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 

KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil 

penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas 
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perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke 

pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak 

cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut 

bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat 

membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP 

“isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, 

wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penutut umum untuk menutup 

perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), 

pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup 

demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; 

Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP. 

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari 

pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya 

eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, 

pembacaan surat tuntutan/Requisitoir, pledoi, replik, duplik, pembacaan 

putusan akhir. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah (2009: 249), uraian 

tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. 

Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan 

pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari 

seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran 

materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum terutama bagi hakim 

nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan. 
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Pada tahap pembuktian di persidangan, hakim memeriksa barang 

bukti dan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Di dalam usaha memperoleh 

bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara 

pidana, dalam hal demikian maka peran keterangan saksi sangat penting 

diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya 

bagi para penegak hukum tersebut. Peradilan pidana Indonesia menganut 

sistem pembuktian negatif (Negative Wettelijk), maka seorang hakim akan 

memeriksa dan menekankan pada  barang bukti dan 2 (dua) alat bukti yang sah 

menurut KUHAP. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang saksi dan juga 

atas dasar keyakinan hakim yang nantinya sebagai pedoman hakim  dalam 

mengambil putusan.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuannya, Menurut Sunggono (2012: 27) research 

dapat didefinisikan sebagai “Suatu upaya pencarian dan bukan sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, 

ditangan”. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk 

research disebut metodologi research.  

Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian yuridis sosiologis (sosio-legal research), yaitu “Penelitian hukum 

yang dilakukan secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap 

aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian dikenal dengan studi hukum 

dan masyarakat” (Sunggono, 2012: 72).  

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk lebih mengungkap 

bagaimana pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang dapat 

digunakan dalam pembuktian tindak pidana di persidangan,sehingga dengan 

dihadirkannya saksi akan menjadi acuan bagi hakim sebagai pelengkap yang 

kuat dalam menilai keterangan saksi guna menyakini adanya suatu tindak 

pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa. 

3.3 Lokasi Penelitian 

  Sesuai judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis 

mengambil lokasi di kantor Pengadilan Negeri Ungaran. Pengambilan lokasi 
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dilakukan ditempat tersebut, karena dalam wilayah hukum ini banyak terjadi 

tindak pidana yang dilakukan dan kemudahan peneliti untuk mendapatkan data 

yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian 

ini.  

3.4 Sumber Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber (Soekanto, 1981: 12), melalui wawancara diberbagai instansi yang 

berkaitan dengan tema penulis. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung kepada yang di wawancarai (Soemitro, 1988 :57). 

Pengumpulan data primer ini akan dilakukan di:  

1. Kejaksaan Negeri Ambarawa yang berada di Jalan raya Ngampin Nomor 

104 Ambarawa, wawancara tersebut dilakukan kepada Ricki Rionart 

Panggabean, SH. selaku jaksa fungsional/ penuntut umum yang 

mengajukan saksi A Charge dimana saksi yang diajukan dari jaksa 

penuntut umum untuk menentukan tingkat kesalahan yang akan 

memberatkan terdakwa. 

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantor Advokat & Konsultan Hukum 

Heri Sulistyono,SH. MH. dan rekan yang berada di Jalan Gatot Soebroto 

Nomor 135 Ungaran, wawancara tersebut dilakukan kepada Heri 

sulistyono, SH. Selaku penasehat hukum yang mengajukan saksi A de 
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Charge dimana saksi yang diajukan dari jaksa penuntut umum untuk 

menentukan tingakat kesalahan yang akan meringankan terdakwa. 

3. Pengadilan Negeri Ungaran  yang berada di Jalan Gatot Subroto, Nomor 

16 Ungaran, yang akan dilakukan wawancara dengan Koni Hartanto, SH. 

Selaku hakim untuk mengetahui apa saja yang dijadikan pedoman hakim  

Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi dalam 

pembuktian di dalam persidangan sebagai pertimbangan putusannya kelak. 

4. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor Register perkara: 

49/Pid.Sus/2014/PN.Unr. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen 

penelitian serupa yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1988: 

53). 

Hal ini bisa berupa : 

a. buku-buku ilmu hukum, antara lain: Buku tentang Hukum acara pidana 

normatif teoretis praktik dan permasalahannya, buku tentang Hukum 

pembuktian, buku tentang sistem peradilan pidana, Penerapak KUHAP 

dalam praktik hukum,  Viktimologi. 

b. undang-undang, antara lain: KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan 
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Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. 

c. laporan penelitian dan jurnal ilmu hukum, anatra lain meliputi:  

A, Yohendra Tri. 2011. “Peranan keterangan saksi A Charge sebagai salah 

satu alat bukti dalam peradilan pidana”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas 

Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 

Oktavianni, Harbrianna. 2010. “Peranan saksi mahkota (Kroon Getuige) dalam 

mengungkap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Jepara”. 

Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Radinal, Ahmad. 2012. “Kedudukan saksi dalam persidangan pidana di 

Indonesia Tinjauan Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

65/PUU-VII/2010” Skripsi. Depok: Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia. 

Junetha, Betha Intan. 2013. “Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang 

berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan 

saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 

465/PID.B/2009/PN.BJN”. Jurnal. Malang: Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya. 

Dilaga, Auria Patria. 2013. “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap 

Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pandecta 

Vol.8. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

 

Maskur, M. A. 2012. “Perlindungan Hukum terhadap anak ankal 

(Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. Jurnal. 

Pandecta Vol 7. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. 

d. internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, seperti 

Encyclopedia yang berkaitan dengan peranan keterangan saksi sebagai alat 

bukti dalam proses peradilan dan juga mengenai pedoman hakim dalam 

menilai keterangan saksi dalam pembuktian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data primer 

Data primer diperoleh langsung dari narasumber dengan cara 

wawancara di  Pengadilan Negeri Ungaran, Kejaksaan Negeri Ambarawa, 

Lembaga Bantuan Hukum. 
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3.5.2 Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari penelaahan dokumen seperti buku-buku 

ilmu hukum, Undang-undang, laporan penelitian dan jurnal ilmu hukum, dan 

lain-lain. 

3.5.3 Studi kepustakaan dan dokumen 

Studi kepustakaan dan dokumen adalah “sumber tertulis yang dapat 

dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi (Moleong, 1988: 159). 

Menurut Ronny Hanityo Soemitro (1988: 53) dokumen adalah, “data 

atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian”. 

 

3.6 Keabsahan data 

Menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (1989: 331), 

untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain 

digunakan taraf kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk 

melacak credibility dalam penelitian ini adalah teknik tringulasi 

(triangulation).  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam bukunya Moleong (1989: 330) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (1989:330) Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan  dan mengecek balik derajat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitan kualitatif. 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (1989:331)  Triangulasi 

dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sunber data dengan metode yang 

sama. 

Menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (1989:331) 

Triangulasi dengan teori yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. 

 Menurut J. Lexy Moleong (1989: 332) menyatkan bahwa: 

 Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi  sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. 

Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-

recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 

berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data  

dapat dilakukan. 

3.7 Teknis Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian 

kegiatan untuk mengatur field notes (catatan yang diperoleh selama penelitian) 

dan materi yang lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang subyek penelitian dan memungkinkan peneliti 

menyampaikan hasil penemuan penelitian kepada orang lain. Jadi dalam 

analisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi 
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unit lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan 

atau interaksi diantara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus 

didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta 

diinformasikan kepada masyarakat (Zamroni, 1992: 88). 

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif 

yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun penelitian 

kepustakaan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian 

dianalisa secara interprestatif menggunakan teori maupun hukum positif yang 

telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 
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BAB  5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di 

Pengadilan Negeri Ungaran. 

Bahwa peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

peradilan pidana pada umumnya merupakan hal yang sangat penting, tidak 

terkecuali di Pengadilan Negeri Ungaran, karena keterangan saksi merupakan 

elemen yang sangat menentukan dalam proses persidangan, yang akan 

menjelaskan/ menerangkan bagaimana peran tersangka itu sebagai pelaku 

tindak pidana, selain itu jika dalam hal pembuktian tidak ada keterangan saksi, 

maka dalam hal pembuktian tersebut akan sangat lemah di persidangan. Jika di 

lihat dari beberapa aspek, yaitu jika dari pentingnya keterangan saksi yang 

dapat memberatkan di sidang pengadilan, yang diajukan oleh penuntut umu 

(PU) atau biasa disebut dengan saksi A Charge,  maka tujuan utamanya adalah 

memberatkan putusan hakim terhadap perkara yang dipersidangkan. 

Sedangkan dari sudut pandang keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat 

Hukum (PH) atau yang biasa di sebut dengan saksi A de Charge, bahwa 

keterangan saksi merupakan hal berperan penting karena saksi yang dihadirkan 

dipersidangan akan membantu meringankan terdakwa yang akan 

mempengaruhi terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Ungaran 

nantinya.  
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5.1.2 Pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan 

saksi. 

Pedoman/acuan seorang hakim dalam menilai keterangan saksi yang 

akan berakibat pada putusan hakim adalah tentang bagaimana persesuaian 

antara seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari saksi yang 

diajukan oleh penuntut umum (PU) maupun penasehat hukum (PH) dalam 

pembuktian di persidangan, hal demikian dalam Pasal 185 ayat (6) 

menyebutkan bahwa hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, harus 

bersungguh-sungguh memperhatikan antara keterangan saksi yang satu dengan 

keterangan saksi yang lainnya jika pada tahap pembuktian dipersidangan 

ditemukan adanya ketidak sinkronan antara saksi yang satu dengan yang 

lainnya, maka hakim akan memanggil ulang saksi-saksi tersebut untuk 

didengar ulang keterangannya. Selain dari persesuaian antara saksi yang satu 

dengan yang lainnya, hakim juga akan menilai tentang persesuaian keterangan 

saksi dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan. Cara hidup dan 

kesusilaan saksi juga ternyata akan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai. 

Selain dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim sebagai sebagai 

penegak hukum undang-undang mempunyai kekuasaan kehakiman yang diatur 

dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan, sehingga hakim dapat berpendapat bahwa Ketegasan saksi dalam 

melafalkan sumpah dan gaya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim 

juga merupakan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai keterangan saksi. 

Hubungan saksi dengan terdakwa/ korban, latar belakang pendidikan saksipun 
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juga akan mempengaruhi hakim dalam menilai keterangan saksi nantinya yang 

akan berpengaruh terhadap putusan hakim nantinya.Hakim dalam menagmbil 

putusan pidana akan menganut sistem pembuktian negatif (Negative Wettelijk) 

yang menitik beratkan pada sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah 

dan atas dasar keyakinan hakim dalam hal pembuktian di persidangan. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis mempunyai saran, yang pertama adalah tentang Penyuluhan dari aparat 

penegak hukum atau pihak-pihak terkait kepada masyarakat, tentang 

pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam 

persidangan, karena minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum 

sehingga akan sangat keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan 

dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Misal untuk pembuktian 

korban tindak pidana penganiayaan. Kemudian yang ke dua (2) adalah tentang 

perlunya dukungan dan komitmen dari penegak hukum kepada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan terhadap saksi 

dan korban dan peningkatan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK) dengan aparat pengak hukum, karena perlindungan fisik 

dan psikis saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) dan penegak hukum harus diberikan secara selektif agar tidak 

mencederai rasa keadilan masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk responden Hakim) 

 

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM 

PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran 

 

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan “Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

peradilan pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran)”. Penelitian ini 

diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum acara pidana  khususnya terkait Peranan keterangan saksi sebagai alat 

bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan suatu perkara 

pidana. 

Identitas Responden : 

Nama Responden  : 

Jabatan  : 

NIP   : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 
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PERTANYAAN 

1. Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan 

pidana. 

a) Menurut anda, bagaimana tanggapan anda mengenai peran keterangan 

saksi dalam proses pembuktian didalam persidangan ? 

b) Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang harus diajukan didalam 

persidangan ? 

c) Menurut anda, Berapa minimal saksi yang harus dihadirkan dalam 

persidangan ? 

d) Apakah menurut anda ada ketentuan umur yang dapat dijadikan sebagai 

saksi ? 

e) Bagaimana tanggapan anda tentang keterangan dengan saksi yang tidak 

disumpah ? 

f) Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi dipersidangan berbeda 

dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ? 

g) Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya saksi Testimonium De 

audito ? apakah diperkenankan didalam persidangan ? 

2. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam menilai keterangan 

saksi. 

a. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi yang satu berbeda dengan 

keterangan saksi yang lain ? 

b. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi berbeda dengan alat bukti 

yang ada ? 

c. Apakah terdapat hambatan pada waktu pemeriksaan pembuktian 

dipersidangan ? 

d. Bagaimana tanggapan anda jika keterangan saksi disangka palsu ? 

e. Apa yang menjadi bobot  keterangan saksi sebagai tolok ukur anda dalam 

mengambil putusan kepada terdakwa ? 

f. Apa saja yang dijadikan pedoman anda dalam menilai keterangan saksi ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk responden Jaksa Penuntut umum) 

 

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM 

PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada wilayah hukum Kabupaten 

Semarang 

 

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan “Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

peradilan pidana (Studi pada wilayah hukum Kabupaten Semarang)”. 

Penelitian ini diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum acara pidana  khususnya terkait Peranan keterangan 

saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan 

suatu perkara pidana. 

Identitas Responden : 

Nama Responden  : 

Jabatan  : 

NIP   : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

PERTANYAAN  
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1. Menurut anda sebagai seorang Penuntut Umum , bagaimana peran saksi dalam 

hal pembuktian di persidangan ? 

2. Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang akan diajukan didalam 

persidangan ? 

3. Apakah yang setiap anda tangani mengenai perkara pidana selalu mengajukan 

alat bukti saksi ? 

4. Berapa Saksi minimal yang harus diajukan didalam persidangan ? 

5. Apakah ada ketentuan mengenai umur untuk diajukan sebagai saksi didalam 

persidangan ?  

6. Menurut anda, bagaimana kekuatan alat bukti saksi dibanding alat bukti yang 

lain ? 

7. Menurut anda, apa tujuannya mengajukan saksi a Charge / saksi yang 

memberatkan didalam persidangan ? 

8. Apakah ada hambatan pada waktu akan mengajukan saksi ? misalnya saksi 

tidak mau untuk diajukan di persidangan ? 

9. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang bisa meyakinkan hakim ? 

10. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang tidak dapat meyakinkan 

hakim ? 

11. Menurut anda, bagaimana saksi yang bisa meyakinkan hakim ? 

12. Menurut anda, hakim akan menilai keterangan saksi itu bagaimana ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk responden Penasehat Hukum) 

 

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM 

PROSES PERADILAN PIDANA : Studi pada wilayah hukum Kabupaten 

Semarang 

 

Yang terhormat Bapak / Ibu / Saudara, terdapat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan “Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

peradilan pidana (Studi pada wilayah hukum Kabupaten Semarang)”. 

Penelitian ini diselenggarakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum acara pidana  khususnya terkait Peranan keterangan 

saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada tahap persidangan 

suatu perkara pidana. 

Identitas Responden : 

Nama Responden  : 

Jabatan  : 

NIP   : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

PERTANYAAN  
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13. Menurut anda sebagai seorang Penuntut Umum , bagaimana peran saksi 

dalam hal pembuktian di persidangan ? 

14. Apakah ada prioritas utama untuk peran saksi yang akan diajukan didalam 

persidangan ? 

15. Apakah yang setiap anda tangani mengenai perkara pidana selalu 

mengajukan alat bukti saksi ? 

16. Berapa Saksi minimal yang harus diajukan didalam persidangan ? 

17. Apakah ada ketentuan mengenai umur untuk diajukan sebagai saksi 

didalam persidangan ?  

18. Menurut anda, bagaimana kekuatan alat bukti saksi dibanding alat bukti 

yang lain ? 

19. Menurut anda, apa tujuannya mengajukan saksi A de Charge / saksi yang 

meringankan didalam persidangan ? 

20. Apakah ada hambatan pada waktu akan mengajukan saksi ? misalnya saksi 

tidak mau untuk diajukan di persidangan ? 

21. Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang bisa meyakinkan hakim ? 

10 Menurut anda, bagaimana kriteria saksi yang tidak dapat meyakinkan hakim ? 

11 Menurut anda, bagaimana saksi yang bisa meyakinkan hakim ? 

12 Menurut anda, hakim akan menilai keterangan saksi itu bagaimana ? 
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