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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Alat bukti adalah alat yang memiliki hubungan erat dengan suatu 

tindakan pidana, dimana alat bukti juga dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian, berguna menimbulkan keyakinan terhadap hakim, atas kebenaran 

suatu tindak pidana yang telah dilakukannya terdakwa dan adapun alat bukti 

yang sah berdasarkan peraturan undang-undang diatur pada Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP adalah sebagai berikut : 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. 

Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa dan salah satu alat bukti yang paling 

diutamakan adalah keterangan saksi. 

Saksi adalah seseorang yang pertama memiliki suatu informasi tentang 

sesuatu tindak kejahatan dengan indra mereka misalnya sentuhan, pendengaran, 

penglihatan, penciuman, merasakan langsung dan membantu untuk memastikan 

suatu fakta hokum atas suatu kebenaran keadaaan kejadian pidana atau tindak 

pidana. Seorang saksi yang dengan langsung mendengar, melihat, dan 

mengalami suatu kejadian dikenal sebagai saksi Fakta. Saksi sealu di pangil ke 

pengadilan untuk menyampaikan keterangannya tentang suatu kejahatan.1  

                                                           
1Wikepedia, pengertian saksi, diakses di, https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi, pada tanggal 25 mei 

2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi
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Peran saksi dalam suatu persidangan sangat penting karena hakim dalam 

menjatuhkan putusan keterangan saksi sangat di pertimbangkan dalam hal 

hakim akan mendengar segala keterangan yang di berikan saksi yang telah di 

sumpah di dalam persidangan sesuai dengan agama kepercayaanya. 

Bersdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Saksi di larang 

untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam persidangan.2 

Saksi menurut “Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Barang siapa yang 

tidak mendengar, melihat, dan alami sendri maka ia tidak bisa di jadikan saksi 

namun dalam peraktik saksi yang tidak secara langsung mendengar, melihat, 

dan mengalaminya sendiri atau bisa di sebut dengan saksi Testimonium De 

Auditu telah di jadikan segabai saksi dalam sebuah persidangan.3 

Keterangan saksi testimonium de auditu pada dasarnya tidak bisa di 

jadikan sebagai seorang saksi akan tetapi dikarenakan perkembangan 

pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu hukum maka saksi 

testimonium de auditu telah di pergunakan sebagai salah satu alat bukti dalam 

                                                                                                                                                                      
 

2 Indonesia,Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana , (Jakarta : Pusaka Buana, 2014), Cet.1 ,Pasal. 242. 
3HukumOnline, hak dan kewajiban, di akses dari, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-

perkara-pidana, pada tanggal 25 Mei 2018. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana


3 

 

Universitas Internasional Batam 

Candra, Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, UIB Repository© 2018 

 

persidangan di Indonesia salah satu contoh perkasara yang mengunakan saksi 

testimonium de auditu adalah perkara dengan Putusan Nomor : 

697/Pid.sus.?2017/PN BTM tentang kekerasan dalam berumah tangga. 

Kekuatan pembuktian mengunakan saksi testimonium de auditu tidaklah 

sama dengan saksi secara langsung atau disebut dengan saksi fakta dalam 

perkara yang mengunakan saksi testimonium de auditu akan lebih menyulitkan 

hakim menjatuhkan putusan dikarenakan hakim perlu menilai dan 

mempertimbangkan kekuatan keterangan saksi testimonium de auditu. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dari itu penulis tertarik 

dengan melakukan suatu penelitian berdasarkan judul berikut ini yaitu : 

“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI 

TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor : 

697/Pid.Sus/2017/PN BTM)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan-penerapan diatas, maka terdapatlah beberapa 

pertimbangan yang akan  menjadi perumusan permasalahan dalam Laporan ini, 

diantaranya yaitu sebagai berikut ini: 
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a. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu jika 

ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian 

Saksi Testimonium De Auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor : 679/Pid.Sus/2017/ 

Pn.BTM)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penulis 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas bisa jelas bahwa tujuan peneliti 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu jika 

ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian 

saksi testimonium de auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor : 679/Pid.Sus/2017/ 

Pn.BTM)?. 

2. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini, memiliki  dua macam manfaat yang hendak di capai yaitu  

Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis seperti berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat  secara  teoritis ini  yang  dimaksud  adalah  untuk  

menambah  ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada 

umumnya, dan dibidang hukum acara pidana yang dalam hal tentang saksi. 

Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk  menambah literatur 

penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu 

hukum. 

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini 

juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman khususnya dalam 

persidangan dalam prihal pertimbangan keterangan saksi testimonium de 

auditu. 

 

 

 

 

 

 


