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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjaun Umum Hukum Pidana 

a. Pengertiam Hukum Pidana 

Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur dan 

menetapkan larangan-larangan yang termasuk dalam tindak pidana dan juga 

menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang telah 

melakukanya.3 

b. Tujuan Hukum Pidana 

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang bersifat publik dan 

berlaku di Indonesia hukum public ini memiliki tujuan berupa dua aliran 

Menurut aliran klasik dimana hukum pidana memiliki tujual untuk 

melindungi orang secara individu dari kekuasaan penguasa atau negaraya. 

Dan menurut aliran lain yaitu aliran modern, hukum pidana adalah hukum 

yang bertujuan unutk melindungi warga negara dari kejahatan, oleh karena itu 

hukum pidana wajib memperhatikan kejahatan yang akan terjadi di 

masyarakat. hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dari 

                                                           
3 Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Ikhtisar Ilmu Hukum , (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), Hlm. 84 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._DR._H._Muchsin,_S.H&action=edit&redlink=1
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kekuasaan negara atau kekuasaan penguasa. Menurut aliran modern hukum 

pidana dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi.4 

2. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana 

a. Pengertian Hukum Acara Pidana  

Hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur 

berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum 

formil atau hukum acara pidana adalah tata cara apparat negara yang memiliki 

wewenang dan di tuntut untuk mengikuti proses-proses yang di atur dalam 

tata beracara untuk menjalanakan hukum pidana materil5. 

b. Tujuan Hukum Acara Pidana 

 

Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang 

bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntunan, 

memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus 

dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan 

perbuatan pidana. 

Hukum acara pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak 

hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, 

bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka atau dituduh 

melanggar hukum pidana. 

                                                           
4 Tanpa Nama, Tujuan Hukum Pidana, diakses http://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/tujuan-

hukum-pidana.html, tanggal 19 Agustus 2018 
5 Ibid 

http://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/tujuan-hukum-pidana.html
http://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/tujuan-hukum-pidana.html


8 

 

Universitas Internasional Batam 

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

Tangga, UIB Repository© 2018 

Hukum Acara Pidana disebut hukum Pidana Formil sedangkan Hukum 

Pidana disebut sebagai Hukum Pidana Materiil. dari situ kita dapat 

mengetahui bahwa kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk: 

1. mencari dan mendapatkan kebenaran materiil 

2. memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang 

atau sekelompok orang yang yang disangka/didakwa melakukan 

perbuatan pidana . 

3. melaksanakan Keputusan Hakim.6. 

 

3. Tinjauan Umum Alat Bukti   

a. Pengertian Alat-Alat Bukti 

Alat bukti adalah sesuatu yang memiliki hubungan pada suatu 

perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut, bisa dipergunakan sebagai  suatu 

bahan untuk membuktikan dan menimbulkan keyakinan hakim terhadap fakta 

hukum yang ada didalam suatu tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa7. 

b. Tujuan Alat Bukti 

Berbagai alat bukti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu 

hakim dalam menemukan fakta hukum atau fakta suatu perkara pidana dengan 

itu hakim mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang hadirkan oleh 

                                                           
6Tanpa Nama, pengertian tujuan dan fungsi hukum acara pidana, diakses di 

https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2015/08/acara-pidana-a.html, pada 18 Agustus 2018 
7 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. (Bandung: Mandar Maju, 

2003), Hlm.11 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html
https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2015/08/acara-pidana-a.html
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penuntut umum di persidangan dan alat-alat bukti tersebut di jadikan bahan 

pembuktian untuk membuktikan salah atau benar terdakwa terhadap suatu 

pidana di dalam sidang pengadilan atau  dengan kata lain pembuktian adalah 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara 

yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-

alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim 

membuktikan kesalahan yang didakwakan.8 

 

c. Jenis Alat Bukti 

Kitap Undang-undang Hukum Acara pidana Mengatur tentang 

berbagai alat-alat bukti yang sah dan bisa diajukan didalam suatu persidangan 

pengadilan. Pembuktian  pada alat-alat bukti diluar Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dianggap tidak memiliki kekuatan dan nilai yang 

mengikat.  

Adapun beberapa alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang 

telah jelas diatur pada “Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu sebagai berikut ini : 

1. Keterangan Saksi. 

2. Keterangan ahli. 

3. Surat.. 

                                                           
8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemerikasaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Ed.2, Hlm 273 
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4. Petunjuk. 

5. Keterangan terdakwa.” 

Berikut ini penulis memberikan penjelasan pada alat-alat bukti diatas 

ini sebagai berikut9 : 

1.   Keterangan Saksi 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama dinyatakan dalam  

KUHAP pasal 184 ayat 1. Pada prinsipnya tidak ada perkara pidana yang 

keluar dari pembuktian alat bukti keterangan saksi . 

Menurut “M. Yahya Harahap bahwa Hampir semua pembuktian 

perkara pidana selalu bersandar kepada pemerikasaan keterangan saksi. 

Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, 

masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi10.” 

Menurut “Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu 

alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” 

Pengertian saksi dapat kita lihat pada “KUHAP pasal 1 ayat 26 yaitu 

saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

                                                           
9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet. 1, (Jakarta : Pusaka Buana, 2014), Ps. 184 Ayat 

(1) . 
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitap Undang-Undang Acara 

Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 286. 
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dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan didalam Pasal 185 

KUHAP menyatakan : 

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan 

saksi pengadilan. 

2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila 

tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 

4. 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 

sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 

keadaan tertentu. 

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, 

bukan merupakan keterangan saksi. 

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan 

sungguh-sungguh memperhatikan. 

a. Penesuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain. 

b. Persesuaiaan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 

c. Alasan yang mengkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan yang tertentu. 



12 

 

Universitas Internasional Batam 

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

Tangga, UIB Repository© 2018 

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu tang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang 

lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang 

disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.11” 

 

Prinsipnya semua orang bisa saja menjadi saksi, namun walaupun 

begitu tetap saja ada pengecualian khusus terhadap mereka yang tidak dapat 

bersaksi. Hal ini sebagaimana telah tercantumkan didalam “Pasal 168 

KUHAP yang berbunyi. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undangini, 

maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri 

sebagai saksi: 

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah 

samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa. 

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 

ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunya hubungan karena 

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga. 

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa.” 

                                                           
11 Ibid hlm. 287 
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Pasal “171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk 

memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi12 : 

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 

kawin; 

b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 

ingatannya baik kembali. 

Sudut penjelasan dalam pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, 

mengatakan bahwa Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian 

orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, 

dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat dipertanggung 

jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu 

diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, 

keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. 

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat 

dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut: 

1. Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk 

memberi keterangan sebagai saksi. 

                                                           
12 Muhamad Rasyid, Tentang Keterangan Saksi , http://www.calonsh.com/2016/10/04/keterangan-

saksi-dalam-hukum-acara-pidana, diakses 25 Mei 2018. 

 

http://www.calonsh.com/2016/10/04/keterangan-saksi-dalam-hukum-acara-pidana
http://www.calonsh.com/2016/10/04/keterangan-saksi-dalam-hukum-acara-pidana
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2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 

tersebut.13 

KUHAP Dalam hal lain juga mengandung tentang prinsip minimum 

pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

Pasal 185 ayat 2 juga menyebutkan sebagai berikut: Keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah 

terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya. 

Menurut “D. Sions Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak 

dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri 

sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri.14 

M. Yahya Harahap megungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan 

pasal 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu 

alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis 

nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum 

yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi 

                                                           
13 Andi Hamzah, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), Hlm. 247. 

 
14 Ibid hlm. 248-249 
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yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat 

dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.15 

Setiap pesidangan memiliki kemunkinan bagi seorang terdakwa untuk 

mangaku atas kesalahannya sesuai dengan dakwaan kepadanya, maka didalam 

hal ini seorang saksi saja dihangap cukup untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. Karena selain dari keterangan seorang saksi, juga telah dicukupi 

dengan alat bukti keterangan terdakwa. padaakhir telah terpenuhimya 

ketentuan minimum pembuktian yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat 

bukti keterangan terdakwa. 

2.   Keterangan Ahli 

Pasal  “184 ayat 1 KUHAP keterangan ahli juga merupakan salah satu 

alat bukti yang sah. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam 

pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang 

seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”. Namun pada pasal ini tidak 

mnjelaskannya siapa yang dapat disebut ahli. 

Andi Hamzah, “menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian 

ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan dimiliki oleh seseorang. 

Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertianya oleh HIR yang meliputi 

Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu 

                                                           
15 M. Yahya Harahap, Hukum acara pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 810. 
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senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam 

pengertian ilmu pengetahuan”.16 

Menurut “M. Yahya Harahap Pengertian keterangan ahli sebagai alat 

bukti hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan 

dari beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 

1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai 

pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti: 

1. Pasal 1 angka 28 memberi pengertian apa yang dimaksud dengan 

keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperluakan untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.  

2. Pasal 120 ayat 1 KUHAP dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat 

minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” 

Pasal tersebut juga menegaskan kembali apa yang dimaksud dengan 

keterangan ahli yaitu seorang yang terdapat suatu keahlIan khusus dan mampu 

memberikan keterangan berdasarkan keahlianya secara baik dan benar. 

3. Pasal 133 ayat 1 KUHAP  

Menyatakan “dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan 

mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 

karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 

                                                           
16 Ibid hlm. 811 
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permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan 

atau ahli lainnya.” 

4. Pasal 179 KUHAP “menyatakan : 

1. Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman 

atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi 

keadilan.17 

2. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka 

yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka 

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang 

sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam 

bidang keahliannya.” 

5. Pada “pasal 179 KUHAP memberikn penegasan tentang memiliki dua 

kelompok ahli yang terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya yaitu Pasal 1 

angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat 1. Seperti yang dinyatakan M. Yahya 

Harahap, ada dua kelompok ahli: 

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam 

kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban 

penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan. 

2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian 

khusus dalam bidang tertentu.” 

                                                           
17 Ibid hlm. 813-814 
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Berdasarkan penjelasan di atas kita juga bisa menghubungkan pada 

Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, dimna bisa kita lihat ternyata keterangan 

yang di berikan oleh seorang saksi buka hanya di sampaikn di persidangan 

namun juga di pergunakan sebagai rangka pemeriksaan penyidik.. 

 Menurut “M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 

dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian 

keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai 

berikut:18. 

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik. 

Penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta 

keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan 

menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas 

permintan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu 

bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama visum 

et repertum. Laporan atau visum et repertum tadi dibuat oleh ahli yang 

bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau 

pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, 

keterangan dalam laporan atau visum et repertum sudah mempunyai sifat dan 

nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.19 

                                                           
18 Ibid hlm. 814 
19 Ibid hlm. 815 
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2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang 

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada 

diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau 

penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, 

jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum 

menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang 

pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di 

sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang 

pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau 

janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi 

tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian.” 

Berdasarkan itulah bisa dilihat bahwa ternyata keterangan ahli adalah 

berbentuk laporan dan berhubungan erat terhadap kedua sisi alat bukti yang 

sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et 

repertum tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi 

lainnya alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyankut alat 

bukti keterangan saksi.  
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M. Yahya Harahap “menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut 

umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat 

bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan 

akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik 

alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai 

nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-

samamempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. 

Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.” 

 

3.   Surat 

Pengertian surat menurut “Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu 

yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk 

mengeluarkan isi pikiran.20 

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda bisa 

berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya yang memuat tanda-tanda 

baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam 

suatu surat)”.21 

KUHAP menyatakan surat juga merupakan salah satu alat bukti dan 

alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli juga diatur dalam satu pasal 

yang sama yaitu “Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada 

                                                           
20 Taufiqul Hulam,  Alat Bukti Surat, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 63. 
21 Lembaga Bantuan Hukum Madani,  Alat Bukti Surat Menurut Hukum Acara Pidana, 

htp://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-

acara_7.htmlt, diakses 26 Mei 2018 . 

http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara_7.html
http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara_7.html
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Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah adalah: 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabatat 

umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 

tentang keterangan itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanan 

yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian 

sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain.22” 

 

4.   Petunjuk 

Didalam KUHAP, alat bukti petunjuk telah diatur pada Pasal 188 ayat 

1 yang menyatakan sebagai berikut ini yaitu petunjuk adalah perbuatan, 

kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiaan, baik antara satu dengan 

                                                           
22 Taufiqul Hulam, Op.Cit, hlm. 64. 
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yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 

terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya namun petunjuk yang 

sebagiman di atur dalam ayat 1 bisa di dapatkan atau di nilai dari beberapa 

alat bukti berikut : 

a.   Ketrangan saksi. 

b.   Surat. 

c.   Keterangan terdakwa. 

Pasal 3 menjelaskan Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim denga arif lagi 

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 

kesaksian berdasarkan hati nuraninya. 

Pernyataan pasal yang ada diatas, maka bisa disimpulakan bahwa alat 

bukti petunjuk adalah salah satu alat bukti yang tidak secara langsung, karena 

hakim dalam mengambil kesimpulan nilai dari pembuktian, ia harus 

menghubungkan satu alat bukti dengan alat bukti yang satunya dan memilih 

yang ada persesuaiaannya satu sama lain. 

 

5.   Keterangan Terdakwa 

Mengenai keterangan terdakwa sesuai dengan yang di atur didalam 

KUHAP “Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdkwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
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2. Keteranga terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk 

membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung 

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 

kepadanya. 

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 

harus disertai dengan alat bukti yang lain”. 

Menurut “Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja 

mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir 

c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa 

sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti”.23 

Semua keterangan terdakwa akan didengar oleh hakim dan keterangan 

terdakwa merupakan alat bukti, tidak harus dan wajib berbentuk suatu 

pengakuan, namun juga bisa berupa penyangkalannya, pengakuannya ataupun 

pengakuana sebagaian dari perbuatannya atau keadaannya. 

 

 

 

 

                                                           
23 Hukum Online, alat bukti petunjuk,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9140/alat-bukti-

petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap,  diakses 26 Mei 2018. 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9140/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9140/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap
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4. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga  adalah  suatu tindakan yang di 

lakukan yang mampu menimbulkan dampak negative terhadap hubungan 

antar pihak yang berada dalam lingkungan keluarga berupa suami, istri, anak 

dan pekerja yang tinggal dalam rumah terhadap keutuhan fisik, psikis, dan 

keharmonisan dalam hubungan berumah tangga.24 

c. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Ruang Lingkup tindakan KDRT yaitu kepada seseorang yang ada 

didalam ruang lingkup rumah tangga pada umumnya adalah terhadap kaum 

perempuan, yang mampu mengakibatkan timbul suatu penderitaan secara 

pisikis, pisik, seksual, dan juga termasuk suatu ancaman berupa melakukan 

kejahatan pemaksaan, atau perampasan kebebasan dengan melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban adalah istri sedangkan 

pelaku adalah suami, walaupun secara praktisnya bisa saja sebaliknya, atau 

juga orang yang memiliki kaitan dalam rumah tangga tersebut. Korban dan 

pelaku KDRT biasanya merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan 

perkawinan, pengasuhan, darah, perwalian, dan anak bahkan pembatu rumah 

tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.25 

 

                                                           
24Wekepedia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  diakses di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, pada 8 Agustus 2018 
25 Ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga
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5. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Putusan 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim Adalah sesuatu yang mampu di ambil nilainya 

dan memiliki keterikatan dengan fakta-fakta hukum pada suatu perkara pidana 

dengan cara pertimbangan secara yuridis maupun pertimbangan no yuridis 

untuk mengyakinkan hakim benar salahnya Terdakwa.26 

b. Kualifikasi Pertimbangan Hukum Hakim  

Pertimbangan hukum memiliki makna di mna majelis hakim dalam 

tahap mempertimbangkan fakta hukum yang dapat terungkap selama proses 

persidangan, mulai pembacaan dakwaan, tuntutanm eksepsi terdakwa yang 

mampu di hubungkan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP 

yang di sampaikan dalam pembuktian dan pledoi. Didalam pertimbangan 

hukum dicantumkan beberapa pasal peraturan hukum yang dijadikan sebagai 

dasar sebuah putusan.27 

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan 

yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan 

                                                           
26 Juanda Maulud Akbar, Pertimbangan Hakim, DIakses 

https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/, Tanggal 19 Agustus 

2018 
27 Ibid 

https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/
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pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan 

sosilogis :  

1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan hakim yang di dasari 

oleh fakta-fakta hukum yuridis yang terungkap dalam persidangan 

berdasarkan pertimbangan hakim dan Undang-Undang wajib dimuatkan 

perihal di dalam sebuah putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut yaitu lain:  

a. Dakwaan Penuntut Umum  

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah 

pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas 

terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang 

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan 

sidang pengadilan. 28 

b. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi adalah suatu informasi yang dimiliki oleh seseorang 

yang dituangkan ataupun disampaikan kepada penyidik, penuntut, dan 

                                                           
28 Ibid 
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didepan pengadilan untuk membatu mencari dan memastikan  kebenaran 

suatu fakta hukum dan kejahatan benar terjadi atau tidaknya.29 

c. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana  

Prakteknya dalam persidangan, pasal peraturan hukum pidana akan 

selalu dihubungkannya pada perbuatan terdakwa. Maka dari itu, penuntut 

umum dan hakim akan berusaha untuk memeriksa dan membuktikannya 

melalui alat-alat bukti untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah 

atau tidak memenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan pada pasal peraturan 

hukum pidana.30 

d. Barang bukti  

Pengertian barang bukti bisa diartikan merupakan semua benda yang 

dapat dikenakan penyitaan juga memiliki kaitan pada tindak pidana dan dapat 

diajukan Jaksa Penuntut Umum dihadapan sidang pengadilan, yang meliputi:  

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. 

b. Benda yang digunakan dengan langsung untuk melakukan perkara/tindak 

pidana atau untuk mempersiapkan. 

c. Benda yang bisa beguna menghalangi penyidikan suatu perkara pdiana. 

                                                           
29 Ibid 
30 Ibid. 
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d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang 

dilakukan. 

e. Keterangan Terdakwa  

Keterangan terdakwa menurut “Pasal 184 butir e KUHAP, 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 

1. adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 2. Keterangan 

terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu 

menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat 

bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 3. 

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 4.  

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 

dengan alat bukti yang lain”. 31 

2. Pertimbangan Non-Yuridis  

Prihal yang perlu diperhatikan dalam suatu pertimbangan non-yuridis 

adalah sebagai berikut:  

                                                           
31 Ibid. 
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a.  Latar Belakang Terdakwa  

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

berkemungkinan untuk menimbulkan dorongan keingina-keinginan diri 

terdakwa untuk melakukan tindak pidana  atau tindak pidana kriminal. 32 

b. Akibat Perbuatan Terdakwa  

Perbuatan pidana terdakwa mampu menimbulkan beberapa akibat 

yaitu pasti membawa korban dan kerugian terhadap pihak-pihak lain. Selain 

akibata di atas perbuatan terdakwa juga dapat memperngaruhi kenyamanan 

dan ketentraman masyarakat uumum. yang dilakukan terdakwa sudah pasti 

membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain..33 

c. Kondisi Diri Terdakwa  

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 

terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang 

melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat 

kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan 

perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, 

keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial 

adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. 

                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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d. Agama 

Terikatnya para hakim pada ajaran agama tidak cukup jika hanya 

sekedar meletakkannya kata Ketuhanan pada kepala putusan, melainkan  harus 

menjadikan itu sebagai pokok dalam menilai setiap perilaku baik tindakan 

para hakim itu sendiri dan dan juga terhadap tindakan yang telah di lakukan 

oleh terdakwa.34 

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan  

pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis dinyatakan 

pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Menurut “HB. Sutopo faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara 

sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, 

antara lain:  

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat.  

b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.  

c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 

                                                           
34 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, (Bandung: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-220.   



31 

 

Universitas Internasional Batam 

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

Tangga, UIB Repository© 2018 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup35.” 

 

6. Tinjauan Umum Tentang Saksi Testimonium De Auditu 

a. Pengertian Saksi Testimonium De Auditu 

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan kesaksian tidak 

langsung atau de auditu atau hearsay adalah Suatu kesaksian dari seseorang di 

muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi 

tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.36 

Sesuai dengan penjelasan KUHAP pasal 185 ayat 1 yang mengatakan 

dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang 

lain atau testimonium de auditu. Selaras pula dengan tujuan hukum acara 

pidana yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  

dan juga mencari kebenaran material, maka sesuai dengan apa yang di mksud 

dalama penjelasan pasal 185 ayat 1 keterangan saksi testimonium de auditu 

atau hearsay evidence tidak bisa di gunakan atau dipakai di Indonesia. 

walaupun sedemikian  kesaksian testimonium de auditu tetap perlu didengar 

sama hakim. Memang kesaksian testimonium de auditu tidak mempunyai nilai 

                                                           
35 HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.  68. 
36 Damang Averroes Al-Khawarizmi, Saksi Testimonium De Auditu Atau hersay, 

https://www.belbuk.com/filsafat-dan-teori-hukum-postmodern-p-10997.html, diakses 24 Juli 2018. 

https://www.belbuk.com/filsafat-dan-teori-hukum-postmodern-p-10997.html
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sebagai alat bukti kesaksian, akan tetapi saksi testimonium de auditu dapat 

memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.37 

 

b. Ruang Lingkup Saksi Testimonium De Auditu 

 

Keterangan saksi testimonium de auditu memiliki dua kategori yaitu 

kategori atas adalah saksi testimonium yang mendapatkan keteranganya dari 

saksi fakta atau dari korban dan saksi testimonium de auditu kategori bawah 

adalah saksi testimonium de auditu yang mendapatkan keteranganya dari 

orang lain yang bukan dari saksi fakta atau korban namun didapatkan dari 

gosipan orang lain38. 

 

B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis dari penelitian yang akan di teliti oleh penulis, ialah 

bedasarkan : 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

Berdasarkan hukum acara pidana saksi merupakan salah satu alat bukti 

yang dipergunakan hakim untuk  menimbang dan menilai suatu perkara untuk 

memberikan putusan yang adil, secara umumnya saksi di katakana sebagai 

                                                           
37 Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm. 221. 
38Magapul Manulu S.H.,M.H, Hasil Wawancara tentang Saksi Testimonium De auditu, (Hakim 

PN.Batam) tanggal 3 agustus 2018  
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orang yang memiliki keterangan yang ia alami sendri akan tetapi pengertian 

saksi lebih spesifik di atur dalam “pasal 1 ayat 26 KUHAP yang berbunyi  

Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti perkara pidana sesuai 

dengan yang telah di atur dalam KUHAP pasal 1 ayat 27 yang berbunyi 

Keterangan saksi adalah  salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia  dengan 

sendri, ia lihat sendri dan ia alami sendiri dengan meyebut alasan dari 

pengetahuanya. Keterangan seorang saksi merupakan suatu alat bukti yang 

sangat di pertimbangkan oleh hakim yang mampu menentukan hasil putusan 

yang dijatuhkan kepada terdakwa. 

Berdasarkan penjelasan pasal 185 KUHAP ayat 1 yang menyatakan 

keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan, dan keterangan saksi tersebut tidak termasuk pulak keterangan yang 

ia dapat dari orang lain atau saksi testimonium de auditu.” 

 

2. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang 

Permohonan Perluasan Makna Saksi 

Terbitnya Putusan Makamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini 

maka terjadinya perluasan makna saksi yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 26 
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dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 184 ayat 1 

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

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 

angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 184 ayat 1 huruf a 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, tidak dimaknai termasuk 

pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 39 

 

3. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang 

dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang 

berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan 

sesuai yang teratur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 

                                                           
39 Makamah Konstitusi, Putusan No : 65/PUU-VIII/2010, Hlm 90. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suami
https://id.wikipedia.org/wiki/Istri
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tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 40 .  

Kekerasan rumah tangga memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan 

melindungi hak yang dimiliki oleh manusia serta memiliki tujuan, larangan, dan 

perlindungan hukum yang jelas di atur dalam beberapa pasal (UU PKDRT) 

berikut : 

Pasal 2 Ayat 1 

Lingkup rumah tangga dalam “Undang-Undang ini meliputi: 

a. suami, isteri, dan anak. 

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, 

dan/atau. 

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut. 

Pasal ini setiap orang yang memiliki berhubungan keluarga namun 

dalam pasal 1 poin c menyatakan orang yang mempunyai hubungan kerja ini 

bisa dirarti bahwa orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga, walaupun 

bergitu orang tersebut juga dilindungi karena bisa mendapatkan penjelaskan 

alas an orang yang hanya memiliki hubungan kerja juga di lindungi yaitu pada 

                                                           
40 Wikipedia, Pengertian Kekerasan Rumah Tangga, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses  25 Juli 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga
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pasal 2 ayat 2 yang menyatakan Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama 

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan , dan menetap di dalam rumah 

tangga tersebut dilindungi dari kekerasan rumah tangga. 

Pasal 3 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan 

asas:  

a. penghormatan hak asasi manusia. 

b. keadilan dan kesetaraan gender 

c. nondiskriminasi. 

d. perlindungan korban. 

Pasal ini jelas menpertimbangkan hak-hak yang dimiliki setiap orang 

untuk memenuhi perhormatan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan hak, 

nondiskriminasi, dan melindungi hak korban. 

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh 

manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada stiap manusia dan 

tidak bisa di ganggu gugat karena merupakan anugerah tuhan. 

2. Keadilan  tidak berat sebelah, tidak memihak, dan memihak pada yang 

benar untuk memenuhi makna kata adil. 



37 

 

Universitas Internasional Batam 

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

Tangga, UIB Repository© 2018 

3. Kesetaraan hak yaitu setiap orang yang memiliki hak yang setara dimata 

hukum. 

4. Setiap orang memiliki hak untuk tidak di diskriminasi. 

5. Korban memiliki hak untuk dilindungi karena korban merupakan orang 

yang telah dilangar haknya. 

Pasal 4 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 

b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 

c. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan 

e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Pasal 5 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  

a. kekerasan fisik. 

b. kekerasan psikis. 

c. kekerasan seksual. 

d. penelantaran rumah tangga. 
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Pasal 44 

Pasal ini mengatur tentang berat ringanya pidana dan denda yang akan di 

jatuhkan sesuai dengan ayat-ayat pasal 44 berikut ini : 

1. “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau denda paling banyak 

Rp 15.000.000,00 lima belas juta rupiah. 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 

tiga puluh juta rupiah. 

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau 

denda paling banyak Rp 45.000.000,00 empat puluh lima juta rupiah. 

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 lima juta rupiah.” 
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Pasal 45 

a. “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3  tahun atau denda paling banyak Rp 

9.000.000,00 sembilan juta rupiah. 

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 tiga juta rupiah.” 

 

C.  Landasan Teori 

1. Teori Pembuktian 

Menurut Dr. Rahman Amin, S.H, M.H Hukum acara pidana mengenal 

beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan terbagi 4 macam yaitu : 

a. Teori pembuktian berdasaran keyakinan hakim semata-mata 

(Conviction In time) 

 

Teori pembuktian “Conviction Intime  bisa diartikan sebagai 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih 
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memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan 

berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan 

hakim telah menganggap terbukti suatu perbuata sesuai dengan keyakinan yang 

timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan 

putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menetukan dan mengabaikan 

hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan 

hakim tersebut.      

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik 

dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja 

sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi 

pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang 

yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap 

hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan 

dan ukuran suatu keyakinan hakim. 41 

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia 

biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada 

kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-

cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem 

                                                           
41 Dr. Rahman Amin, S.H, M.H, Teori Pembuktian, 

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html  diakses 27 mei 2018.  

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html
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ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang 

sewenang-wenang, dengan bertumpa pada alasan keyakinan hakim”42. 

 

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinanhakim dalam batas-batas 

tertentu atas alasan yang logis (Conviction Rasionnee) 

 

Teori pembuktian “conviction rasionnee adalah sistem pembuktian yang 

tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada 

alasan-alasan reasoning yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi 

memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya 

harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat 

diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.” 43 

Conviction rasionnee “sebagai jalan tengah antara teori pembuktian 

berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar 

keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah 

berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang 

diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, 

yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan 

suatu kesimpulan conclusive yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian 

tertentu”. 44 

                                                           
42Ibid. 
43 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung : Alumni, 2011),  hlm. 11. 
44 Ibid Hlm 11. 
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c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (Positif 

Wettelijk Bew) 

 

Sistem pembuktian “positif wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian 

berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian 

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam 

undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus 

mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-

alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk 

menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas 

kebenaran alat-alat bukti yang ada.45 Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak 

diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, 

keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. 46 

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor 

yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi 

karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat 

diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. 

Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim 

                                                           
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah 

diprogram melalui undang-undang.”  

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, 

karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran  selain 

dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi 

pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali 

adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.47 

 

d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari 

alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk 

Bewijstheorie) 

Pembuktian “negatief wettelijk bewijstheorie atau pembuktian 

berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain 

menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga 

menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, 

namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam 

undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian 

menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian 

berganda doubelen grondslag.” 

                                                           
47 Ibid hlm. 11-12. 
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Sistem pembuktian ini digunakan oleh indonesia yang menganut unsur-

unsur dalam KUHAP sebagaimana telah diperjelas dalam Pasal 183 KUHAP 

dalam memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah 

tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur 

tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti kebenarannya 

dengan mengunakan alat-alat bukti sah menurut KUHAP dan meyakinkan 

hakim, maka hakim bisa menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap 

terdakwa.48 

P.A.F Lamintang “menyatakan bahwa sistam pembuktian dalam 

KUHAP disebut : 

1.    Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-

undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang 

harus ada. 

2.    Negatief,  karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus 

menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan 

banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada 

                                                           
48 Ibid 
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dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa 

terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut49.” 

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 

183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut : 

1.    Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, dan jika 

memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain 

bahwa pembuktian bertujuan untuk memutus suatu perkara pidana dan 

bukan hanya sekedar untuk menjatuhkan saksi pidana. 

2.    Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkannya suatu pidana 

memiliki dua syarat yang saling berhubungan erat dan tidak terpisahkan, 

yaitu : 

a.  Harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

b.  Dengan mempergunakan sekurangnya dua alat bukti untuk hakim 

memperoleh keyakinan.50 

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah 

dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat 

bukti yag sah. Pasal 183 KUHAP telah memenuhu dua unsur yang di maksud 

dakan teori pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie yaitu unsur alat bukti 

dan unsur keyakinan pada hakim. 

                                                           
49 Dr. Rahman Amin, S.H, M.H, Teori-Teori Pembuktian, 

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html pada 3 Juni 2018, diakses 

27 Juni 2018. 
50 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Ps. 183, hlm. 251-

252. 

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html%20pada%203%20Juni%202018

