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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memiliki 2 subbab besar yaitu berupa subbab hasil penelitian 

dan pembahasan. Adapun dua subbab tersebut akan penulis paparkan seperti 

berikut ini : 

A. Hasil Penelitian 

Membuktikan kebenaran seseorang telah melakukan suatu tindak 

pidana adapun alat bukti yang digunakan untuk menimbulkan kepercayaan 

hakim yaitu bisa berupa 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. 

Petunjuk dan 5. Keterangan Terdakwa kelima alat bukti ini telah jelas diatur 

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1, Keteragan 

saksi merupan salah satu alat bukti yang paling diutamakan. 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 

Tujuan utama penulis dalam melakukan penelitian pada karya ilmiah 

ini juga telah penulis uraikan pada Bab I bahwa dalam melakukan penelitian 

tentang “tinjauan yuridis kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu 

                                                           
2 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
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dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu pada 

Putusan Nomor : 679/Pid.Sus/2017/PN. BTM”. 

Melakukan penelitian ini adapun penulis dengan data yang diperoleh 

untuk melakukan penganalisa terkait dengan topik karya ilmiah/skripsi 

penulis, yaitu sebagi berikut ini : 

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 697/Pid.Sus/2017/PN BTM” 

dimana dalam menganalisa putusan ini penulis terlebih dahulu 

menganalisa mengenai fakta-fakta hukum, tindak pidana yang dilanggar, 

tuntutan dari Penuntut Umum dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terhadap putusan tersebut 

diatas. 

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

permohonan perluasan makna saksi. 

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 697/Pid.Sus/2017/PN BTM, tanggal 

28 Agustus 2017. 

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 697/Pid.Sus/2017/PN BTM, tanggal 28 

Agustus 2017. 

5. Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Siti Masnah Oleh Penyidik 

Tanggal 12 Juni 2017. 

6. Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nur Syamsah Oleh Penyidik 

Tanggal 12 Juni 2017. 
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7. Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM-360//Btm/ 08/2017, tertanggal 

25 September 2017. 

8. Surat Penetapan Barang Bukti Nomor : 1298/Pen.pid/2017/PN BTM. 

9. Surat Nikah Nomor  : 900/70/IX/2006 tanggal 07 September 2006, yang 

dikeluarkan oleh  Kantor Urusan Agama (KUA) Nongsa Batam. 

10. Surat Visum Et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-

RSBB, yang ditandatangani dan dibuat oleh dr.Maya B.A, dokter pada 

Rumah Sakit Bhyangkara Polda Kepri pada tanggal 12 juni 2017.  

11. Hasil wawancara dengan Bapak Mangapul Manulu S.H.,M.H. selaku 

Hakim di Pengadilan Negeri Batam yang menjadi bahan pendukung 

dalam menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 

697/Pid.Sus/2017/PN BTM.  

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh selanjutnya penulis akan 

melakukan dengan menganalisa sesuai dengan topik yang penulis ambil yaitu 

terkait dengan kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dengan 

pembahasan berikut ini : 

B. Pembahasan 

 

A. Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Di Tinjau Dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal adalah hukum 

yang mengatur tentang cara bagaimana kelangsungan proses beracara di 
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pengadilan sesuai yang diatur dalam Undnag-Undang No 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana, Tujuan hukum cara adalah untuk membantu 

hakim dalam memperoleh keputusan namun dalam memutuskan suatu 

perkara pidana hakim wajib mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah telah 

di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa dimana alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP telah jelas di atur 

dalam pasal 184 ayat 1 yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 

4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa, berdasarkan pernyataan pasal 184 ayat 

1 bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam hukum acara pidana keterangan 

saksi lah yang di utamakan namun walaupun keterangan saksi merupakan 

yang paling di utamakan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak bisa hanya 

melihat pada satu alat bukti ini telah di tegaskan dalam pasal 183 KUHAP 

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 melakukannya, untuk memenuhi prinsip pada 

pasal 183 maka suatu keterangan saksi harus di dukung dengan beberapa alat-

alat bukti lain berupa keterangan saksi yang lain, keterangan ahli, surat atau 

keterangan terdakwa, agar hakim bisa memperoleh keyakinannya. 

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyatakan bahwa 

keterangan saksi adalah yang paling di utamakan akan tetapi saksi terbagi dua 

yaitu saksi fakta dan saksi Testimonium de Auditu atau saksi yang 

mendapatkan keteranganya dari pihak lain penjelasan saksi fakta bisa dilihat 
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dalam pasal 1 ayat 26 KUHAP akan tetapi saksi testimonium tidak ada 

penjelasan pada KUHAP namun di pergunakan sebagai saksi dalam 

persidakan tindak pidana maka timbulah pertnyaan yang ada pada penulis 

yaitu : Bagaimaan Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Jika 

Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP pada 

awalnya penulis akan menjelaskan sedikit tentang  saksi testimonium de 

auditu. 

Saksi Testimonium de auditu merupakan suatu istilah hukum yang 

berkaitan dengan kesaksian, dan Menurut “Munir Fuady yang dimaksud 

dengan kesaksian tidak langsung atau de auditu atau hearsay adalah Suatu 

kesaksian yang di berikan seseorang di dalam pengadilan untuk membuktikan 

kebenaran suatu fakta hukum, tetapi saksi tersebut tidak 

mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.4 Pada awalnya saksi 

testimonium de auditu tidak bisa digunakan dalam persidangan karena  secara 

logis saksi testimonium de auditu tidak mengetahui fakta hukum dan 

keteranganya bisa berupa cerita fiksi dari orang yang memceritakan padanya 

tentang suatu tindak pidana tersebut  oleh kerana saksi testimonium de auditu  

tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan saksi menurut “Pasal 1 angka 

26 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”, maka bisa 

                                                           
4 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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di katan menurut KUHAP Saksi Testimonium De Auditu ditolak sebagai alat 

bukti saksi prihal tersebut juga di tegaskan dalam penjelasan pasal 185 ayat 1 

dimana keterangan saksi tidak termasuk dengan keterangan yang di dengar 

dari orang lain atau saksi testimonium de auditu, 5 secara logis ditakuti jika 

saksi testimonium di gunakan dipersidangan ini mampu menyebabkan 

ketidak percayaan masyarakat pada hukum Indonesia karena jika di 

pergunakan keterangan saksi testimonium de auditu sebagai seorang saksi 

fakta maka itu menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastiam hukum. 

Berdasarkan terbitnya “Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 

65/PUU-VIII/2010 tentang permohonan perluasan makna saksi 

yang  Menyatakan Pasal 1 angka 26 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 

                                                           
5 Steven Suprantio, Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam 

Peradilan Pidana, Jurnal yudisial, 1 April 2014, Vol7, hlm 42. 
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tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri6.” 

Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan ini 

mempertimbangan dasar hukum serta mempertimbangkan soal pembuktian  

perkara  atau  dakwaan bahwa benar terdakwa yang melakukan suatu 

perbuatan tindak pidana juga untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana 

benar telah terjadi atau tidaknya dan sehubungan dengan itu maka 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam kontek ini membuktikan 

suatu perkara pidana yang benar telah terjadi/tidaknya dapat 

mempertimbangkan keterangan saksi Testimonium De Auditu karena 

keterangan saksi tersebut perlu didengar dan jadikan sebagai alat bukti 

petunjuk/persangkaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan meskipun 

saksi ini mendapatkan keterangannya secara tidak ia mendengar, melihat, 

dan atau mengalami itu sendri pada tindak pidana  yang telah dilakukan oleh 

terdakwa namun untuk menjatuhkan putusan hakim juga wajib untuk 

mempertimbangkan  alat-alat bukti lain untuk memperoleh keyakinannya 

bahwa benar terdakwalah yang melakukan kejahatan tersebut.  

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa  

saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana telah diakui 

dipergunakan di persidnagan, putusan ini merupakan cerminan perlindungan 

terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-

                                                           
6 Makamah Konstitusi, Putusan No : 65/PUU-VIII/2010, Hlm 90. 
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hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara 

Pidana.  

Terbuka peluang bagi saksi testimonium de auditu untuk tidak lagi 

ditolak keterangannya sebagai saksi. Dan bahwa mengingat pentingnya 

putusan ini penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan 

kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh 

pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya 

penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.7 

Keterangan atau informasi yang disampaikan oleh saksi testimonium 

de auditu paska persidangan bisa dikatakan memiliki nilai untuk di 

pertimbangkan hakim bedasarkan keyakinannya walaupun saksi ini di 

pertimbangkan keteranganya, Menurut Bapak hakim Mangapul 

Manulu,S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Batam 

menjelaskan bahwa  kekuatan dari saksi testimonium de auditu ini tidak bisa 

disamakan dengan keterangan saksi fakta, dimana saksi fakta ini 

mendapatkan keteranganya karena ia mendengar, melihat dan mengetahu 

langsung suatu kejadian fakta hukum itu sendri sedangkan saksi testimonium 

de auditu merupakan saksi yang mendapatkan keteranganya dari orang lain 

atau pihak ketiga dan itu belum tentu benar. 

Bapak Hakim Mangapul Manulu S.H.,M.H. juga memberikan 

penjelasan yaitu dimana jika seseorang yang mencerita sesuatu kejadian 

                                                           
7 Ibid Hlm 90-91 
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hukum terhadap orang lain belum tentu cerita itu adalah yang ia lihat dan 

alami sendiri jadi bisa di simpulan kekuatan saksi faktalah yang memiliki 

kekuatan pembuktian yang lebih unggul di banding saksi testimonium de 

auditu dan itu bisa dinafsirkan berdasarkan penjelasan makna dari saksi 

testimonium de aduitu dan saksi fakta. 

Bapak Mangapul Manulu ,S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan 

Batam kota mengatakan juga bahwa saksi testimonium de auditu memiliki 

kaitan yang erat dengan alat bukti lain  karena kegunaan saksi testimonium 

de auditu membatu memenuhi kekurangan dari bukti keterangan saksi fakta 

dan membantu menemukan nilai-nilai petujuk bagi hakim , bukti petunjuk 

adalah rangkaiyan dari kekurangan fakta- fakta hukum kemudian juga 

dikaitkan dengan petunjuk atau alat-alat bukti lain, maka saksi testimonium 

de auditu inilah salah satu pembantu untuk menemukan suatu fakta hukum. 

Beliau juga mengatakan bahwa 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 lain, berdasarkan pejelasan 

ini keterangan saksi testimonium de auditu memiliki kekurangan dimana 

keterangna yang diberikan di depan perisdangan hakim memerlukan 

penafsiran lebih dalam karena keterangna yang diberikan memiliki 

kemungkinan berupa keterangan fiksi atau tidak nyata walaupun bergitu 
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keterangan saksi testimonium de auditu tetap memiliki kegunaan membatu 

menilai kekuatan alat-alat bukti lain untuk menimbulkan keyakinan hakim. 

Keterangan fakta atau bisa disebut juga dengan kata umum yaitu saksi 

mata jika keterangannya masih kurang untuk mengyakinkan hakim maka 

saksi testimonium de auditu inilah yang terus hakim gali untuk mendapatkan 

fakta hukum namun dalam hal ini keterangan yang diberikan saksi 

testimonium de auditu ini bisa di terima atau tidaknya kebernaranya itu 

berada di tanggan hakim dan  jika keterangan saksi atau alat-alat bukti lain 

kurang untuk menimbulkan keyakinan hakim maka terdakwa akan di 

bebaskan walaupun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang 

bersalah hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan pidana karena 

tidak ada keyakinan hakim itu berdiri sendri ini tidak memenuhui makna dan 

unsur dari teori pembuktian Negatief Wettelijk Bewijstheorie yang digunakan 

di Indonesia  yang dimana teori ini memiliki dua unsur yang harus di penuhi 

yaitu unsur alat-alat bukti dan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat 

bukti tersebut, pejelasan ini juga di tegaskan di dalam pasal 183 KUHAP. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa 

Terstimonium de auditu pada awalnya ditolak sebagai suatu alat bukti saksi 

karna tidak sesuai dengan pengertian saksi di pasal 1 ayat 26 KUHAP akan 

tetapi dikareanakan adanya putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 maka 

terbukalah peluang bagi saksi testimonium de auditu untuk dihadirkan dan 

didengar keteranganya dan dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi 
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dipersidangan akan tetapi berdasarkan  apa yang pasal 185 ayat 1 menyatakan 

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

pengadilan dan keterangan tersebut tidak pulak termasuk dengan keterangan 

yang di miliki dari orang lain atau keterangna saksi testimonium de auditu, 

namun akan tetapi untuk memenuhi hak-hak korban atau terdakwa maka 

keterangan saksi testimonium de auditu dapat di dengar itu juga merupakan 

fungsi keluarnya putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tersebut, namun 

berdasarkan kendala dari pasal 185 ayat 1 tersebut maka keterangan dari saksi 

testimonium de auditu tersebut hakim tidak boleh menilai bahwa kekuatan 

keterangan saksi testimonium de auditu tersebut sebagai alat bukti keterangan 

saksi yang diatur dalam KUHAP pasal 184 walaupun bergitu hakim tetap 

memiliki kewenangan untuk menilai dan mengamati keterangan saksi 

testimonium de auditu untuk membantu menemukan fakta hukum dengan ini  

maka bisa di simpulkan saksi testimonium de auditu dijadikan sabagai alat 

bukti petunjuk bagi hakim dalam menemukan fakta hukum dan berdasarkan 

penjelasan ini juga maka jelas keterangan saksi testimonium de auditu tidak 

memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi fakta. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Saksi 

Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan 697/Pid.Sus/2017/PN BTM) 

 

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, terdapat pengunaan saksi 

testimonium de auditu dalam sebuah kronologi kasus tindak pidana kekerasan 

rumah tangga, Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 

697/Pid.Sus/2017/PN BTM  dan dengan ini penulis menganalisa kasus 

tersebut sebagai berikut : 

 

1. Analisis Kasus 

Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak 

pidana, serta menentukan hukuman berupa apa yang bisa diberikan kepada 

pelakunya. Sedangakn terpidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

KBBI adalah orang yang telah di kenai hukuman. Untuk melindungi hak-hak 

orang lain, maka setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana kepadanya 

dengan tujuan untuk memberikan penderitaan dan juga pembinaan bagi setiap 

pelaku tindak pidana demi kepentingan masyarakat umum. Pemberian sanksi 

pidana juga dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan.  

Mengenai efek jera, kata tersebut sering sekali menjadi tujuan pemidaanaan 

sebagai pembalasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana. 
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Sanksi pidana diberikan kepada pelaku guna sebagai hukuman yang 

oleh karena sebab-akibat dari perbuatannya tersebut. Berhubungan dengan 

penelitian penulis, yang dimaksud dengan sebab yaitu perbuatan  kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Yasir terhadap Korban 

Siti Masnah. Sedangkan akibatnya ialah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim terhadap Terdakwa Muhammad Yasir melalui putusan 

Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 679/Pid.Sus/2017/PN BTM. 

Bahwa untuk memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa 

Muhammad Yasir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam berpijak 

pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dengan berbentuk 

surat dakwaan Subsidaritas, sehingga Mejelis Hakim terlebih dahulu 

mempertimbangkan dakwaan primair atas perbuatan terdakwa  di atur  pada 

pasal 4 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2004 Tentang peghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga dan telah memenuhi dua unsur  yaitu 1. Unsur Setiap Orang 

dan 2. Unsur Yang Dilakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup 

Rumah Tangga dan bisa di uraikan sebagi berikut : 

1. Unsur Setiap Orang 

Bahwa unsur Setiap Orang bisa dirtikan sebagai berikut yaitu siapa 

saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas 

suatu perbuatan yang telah dilakukannya, dan di persidangan Penuntut Umum 

telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD YASIR, setelah identitasnya 

diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan 
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sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHAP, dan terdakwa dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap 

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu 

secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan 

uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi. 

2. Unsur  Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup 

Rumah Tangga 

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, 

terlebih dahulu menjelaskan mengenai Kekerasan; 

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non 

fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif tidak berbuat, 

dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban fisik 

atau psikis yang tidak dikendaki oleh korban sedangkan Kekerasan fisik 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekerasan yang melibatkan 

kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, 

cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. 

Pasal “1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
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hukum dalam lingkup rumah tangga dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang 

ditemukan dipersidangan, terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah 

pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 

Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota 

Batam”. 

Bahwa terdakwa telah mengakui ada berhubungan dengan perempuan 

lain, sejak terdakwa bekerja. Namun belum pernah bertemu, hanya sebatas 

melalui handphone. Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira 

pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya 

sedang makan sahur, saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa 

dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah 

membawa doa didalam hati. Saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras 

lalu terdakwa mengatakan, ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau 

doa keras–keras, suruh cepat–cepat doa, cepat–cepat makan, tahu saya otak 

mamakmu itu mau ngentot aja, oleh karena tersinggung dengan perkataan 

terdakwa saksi Siti Masnah langsung masuk ke dalam kamar kemudian 

terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah sahur. 

Setelah selesai sahur, saksi Siti Masnah masuk ke dalam kamar untuk tidur 

tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk 

menemani anak – anaknya nonton dan saat saksi Siti Masnah sedang tiduran 

terdakwa menyikut mata sebelah kiri, saksi Siti Masnah sebanyak 1 kali, tidak 

terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Masnah berusaha untuk 

membalasnya, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menendang lutut 
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dan perut sehingga saksi Siti Masnah jatuh dari tempat tidur. Setelah itu saksi 

Siti Masnah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik 

saksi Siti Masnah untuk menematinya menonton TV, walaupun dalam 

keadaan sakit tetapi saksi Siti Masnah tetap menemati terdakwa. Pada saat 

saksi Siti Masnah hendak tidur dan masuk ke dalam kamar lalu terdakwa 

kembali emosi dan mengambil 1  buah gunting sambil mengatakan, sumpah 

demi Allah aku bunuh engkau, lalu sambil melemparkannya kearah saksi Siti 

Masnah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Masnah karena tidak kena lalu 

terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat tersebut saksi Siti 

Masnah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya  sehingga terdakwa 

tidak bisa masuk kedalam rumah. akibat perbuatan terdakwa saksi Siti 

Masnah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur 

tubuh dan sakit dibagian perut sesesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 

R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara 

Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan 

pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, 

lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah 

sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan 

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian 

untuk sementara waktu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 

maka unsur ke-2 telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat 

1 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
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Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana KEKERASAN FISIK 

DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA Dari pengurain di atas dapat kita 

golongkan kasus tersebut merupakan kasus pidana dimana terbukti adanya 

tindak pidana. 

Hakim bebas dalam manjatuhkan putusan, namun untuk menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa, Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu 

pembuktian-pembuktian yang di ajukan dalam persidangan, sebagaimana 

telah diatur didalam pasal 183 KUHAP yang menjelaskan 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 

melakukannya. Dari analisa penulis, alat bukti yang sah dalam pemeriksaan 

perkara Nomor : 679/Pid.Sus/2017/PN BTM Yaitu : 

 

a. Keterangan saksi  

Keterangan saksi merupakan yang sangat diutamakan dalam 

pemeriksaan perkara dan menjadi tolok ukur bagi hakim untuk mengungkap 

apakah benar atau tidaknya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga yang dilakukan oleh Muhammad Yasir, agar terpenuhinya(asas 

unus testis nullus testis  yang di maksud oleh  asas ini adalah  dimana minimal 

ada 2 (dua) saksi karena apabila hanya ada 1 keterangan saksi maka itu  tidak 
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bisa disebut sebagai saksi dengan itu akibatnya pembuktian tersebut tidak 

sempurna dan haruslah ditolak.  Karena itulah untuk memberi keyakinan 

bahwa Terdakwa Muhammda Yasir benar melakukan suatu tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga  maka Jaksa Penuntut Umum JPU 

menghadirkan dua saksi, yaitu : 

No. Daftar Saksi Keterangan 

1. Saksi Siti Masnah 

 

Saksi Korban 

2. Saksi Nur Syamsiah. Saksi Tetimonium De Auditu 

 

Tabel 4.1 Daftar Saksi. 

Kedua saksi yang diajukan dipersidangan telah bersumpah dimuka 

persidangan menurut keyakinan atau agama yang dianutnya, dan 

menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada 

pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Saksi SITI MASNAH 

Saksi Siti Masnah telah dibawah sumpah dimuka persidangan pada 

pokoknya saksi Siti Masnah telah menerangkan kalau Terdakwa dengan saksi 

Siti Masnah adalah pasangan suami istri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 

900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang di keluarkan oleh KUA 

Nongsa Kota Batam, awalnya pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2017 sekira 
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pukul 03:00 WIb terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya 

sedang makan sahur, saksi Siti Masnah menyuruh anak – anaknya untuk 

berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan 

sudah membawa doa didalam hati dan saksi Siti Masnah maunya doanya 

dibaca keras, lalu terdakwa mengatakan, ya sudah biar saja kalau anak – anak 

ngga mau doa keras–keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu 

saya otak mamakmu itu mau ngentot aja. Saksi Siti Masnah tersinggung 

dengan perkataan terdakwa, saksi Siti Masnah langsung masuk ke dalam 

kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyuruh saksi Siti 

Masnah sahur setelah selesai sahur saksi Siti Masnah masuk ke dalam kamar 

untuk tidur tetapi dilarang terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk 

menemani anak – anaknya nonton, pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran 

terdakwa menyikut mata sebelah kiri saksi Siti Masnah sebanyak 1 kali, tidak 

terima dengan perbuatan terdakwa, saksi Siti Masnah berusaha untuk 

membalasnya, mengetahui hal itu terdakwa langsung menendang lutut dan 

perut saksi Siti Masnah sampai jatuh dari tempat tidur dan saksi Siti Marsah 

lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti 

Masnah untuk menemaninya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit 

tetapi saksi Siti Masnah tetap menemani terdakwa. Pada saat saksi Siti 

Masnah hendak tidur dan masuk ke dalam kamar, terdakwa kembali emosi 

dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, sumpah demi Allah 

aku bunuh engkau, sambil melemparkannya ke arah saksi Siti Masnah tetapi 

tidak mengenai tubuh saksi Siti Masnah, karena tidak kena terdakwa keluar 
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rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat itu saksi Siti Masnah langsung 

menutup pintu rumah dan menguncinya  sehingga terdakwa tidak bisa masuk 

ke dalam rumah. 

 

2. Saksi NUR SYAMSIAH 

Saksi Nur Syamsah memberikan keteranganya dibawah sumpah pada 

pokoknya Saksi Nur Syamsiah menerangkan bahwa  saksi Siti Masnah dan 

Saksi Nur Syamsiah adalah saling mengenal akan tetapi saksi Nur Syamsiah 

tidak mengetahui kejadian secara pasti, saksi hanya mendapat laporan dari 

saksi Siti Syamsiah bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap 

dirinya dengan cara menyikut mata saksi dan menendang lutut dan perut 

saksi, dan saksi sering mendengar terdakwa dan saksi Siti Masnah bertengkar 

dan itu terjadi hampir setiap hari karena rumah saksi dengan terdakwa saling 

berdekatan namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan, saksi 

melihat sekujur tubuh saksi Siti Masnah penuh dengan luka memar 

dikarenakan perbuatan terdakwa saksi Siti Masnah mengalami luka pada 

bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian 

perut. 

Dengan keterangan saksi Nur Syamsiah diatas jelas saksi Nur 

Syamsiah menyebutkan ia tidak mengetahi kejadian dengan jelas dan sering 

mendapat laporan dari saksi Siti Masnah maka di sini bisa disimpulkan ia 

memenuhi kategori saksi yang penulis bahas diawal bab 1 yaitu saksi 

Testimonium de auditu. 



74 
 

Universitas Internasional Batam 

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

Rumah Tangga, UIB Repository© 2018 

Berdasarkan uraian keterangan yang di sampaikan saksi testimonium 

de auditu diatas Hakim dalam menilai kekuatan keterangannya, hakim 

melihat beberapa aspek sebagi berikut yaitu dimana keterangan saksi de 

auditu harus didukung dengan keterangan saksi yang lain, keterangan ahli, 

surat atau keterangan terdakwa, agar hakim bisa mengambil nilai-nilai dari 

alat bukti tersebut untuk hakim memperoleh keyakinannya dalam hal terbukti 

atau tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana dan hakim dalam 

menilai keterangan saksi testimonim de aduitu juga dilihat dari tahap nilai 

kategori keteranga saksi testimonium terbagi kategori atas dan bawah dimana 

kategori atas adalah keterangan yang di dapatkan oleh saksi testimonium de 

auditu dari pihak korban atau saksi fakta namun saksi testimonium kategori 

bawah yaitu keterangan yang di dapatkan oleh saksi testimonium de auditu 

dari pihak ketiga atau orang lain yang bukan dari saksi fakta atau korban akan 

tetapi berdasarkan keterangan saksi Nursyamsah bisa disimpukan bahwa ia 

mendapat laporan dari saksi masnah selaku korban atas tindak pidana yang di 

laukan terdakwa maka saksi Nur Syamsah tergolong saksi testimonium de 

auditu kategori atas. 

Menurut Bapak Hakim Mangapul Manulu S.H.,M.H keterangan yang 

diberikan saksi testimonium de auditu ini bisa di terima karena disini adanya 

keterangan saksi atau alat-alat bukti lain yang bisa di ambil nilai-nilainya 

yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa keterangan yang disampaikan 

oleh saksi Nur Syamsah selaku saksi testimonium de auditu tersebut juga 

memiliki nilai kekuatan pembuktian  dan oleh karena pasal 185 ayat 1 tersebut 
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yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 

nyatakan di sidang pengadilan dan keterangan tersebut tidak pulak termasuk 

dengan keterangan yang di miliki dari orang lain atau keterangna saksi 

testimonium de auditu, maka keterangan dari saksi Nur Syamsah ini  hakim 

tidak boleh menilai kekuatan pembuktianya sama dengan alat bukti 

keterangan saksi yang di atur dalam KUHAP pasal 184 walaupun bergitu 

untuk memenuhi hak-hak korban atau terdakwa maka keterangan saksi 

testimonium de auditu tetap di dengar itu juga merupakan pertimbangan 

keluarnya putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tersebut maka hakim berdasarkan 

kewenangannya menilai dan mengamati keterangan dari saksi Nur Syamsah 

befungsi untuk membantu menemukan fakta hukum maka dari itu bisa 

disimpulkan keterangan dari saksi Nur Syamsah selaku saksi testimonium de 

auditu dalam putusan Nomor : 679/Pid.Sus/2017/ PN BTM  dijadikan sabagai 

alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menemukan fakta hukum dan 

berdasarkan penjelasan ini juga maka jelas keterangan saksi testimonium de 

auditu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi fakta. 

 

b. Surat  

Alat bukti lainnya yaitu surat. Surat yang dimaksud disini ialah surat 

yang dibuat atas sumpah jabatan atau juga disebut surat yang dikuatkan 

dengan sumpah. Adapun alat bukti surat yang dapat mendukung pembuktian 

dalam kasus ini adalah sebagai berikut : 
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No. Daftar Surat Keterangan 

1. Surat Tuntutan Nomor Reg. 

Perk.: PDM-360//Btm/ 08/2017 

Perkara Kekerasan Fisik 

Dalam Lingkup Rumah 

Tangga. 

2. Surat Penetapan Barang Bukti 

Nomor : 1298/Pen.pid/2017/PN 

BTM 

1 (satu) lembar foro Copy 

Akte Nikah dan 1 (satu) buah 

gunting gagang terbuat dari 

pelastik berwarna biru hitam. 

3. Surat Nikah Nomor : 

900/70/IX/2006, KUA Nongsa 

Batam 

Surat Nikah Korban Siti 

Masnah dan Pelaku 

Muhammad Yasir. 

4.  Visum Et Repertum  

Nomor : 

R/VER/05/V/2017/FORENSIK-

RSBB, Rumah Sakit 

Bhyangkara Polda 

pemeriksaan ditemukan 

pendarahan selaput bola 

mata, memar pada lengan kiri 

atas sisi luar, lengan kanan 

atas sisi luar, punggung kiri, 

perut, dan tungkai kanan 

bawah sisi depan akibat 

kekerasan tumpul 

 

Tabel 4.2 Daftar Surat 
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c. Keterangan MUHAMMAD YASIR 

Keterangan Terdakwa merupakan hal yang dinyatakan oleh Terdakwa 

dipersidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan. Adapun keterangan 

Terdakwa Muhammad Yasir dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga dan mengaku dihadapan Majelis Hakim bahwa 

ia telah melakukan perbuatan tindak pidana kekeransan fisik dalam lingkup 

rumah tangga, dengan cara menyiku mata saksi Siti Masnah dan saksi Siti 

Masnah ingin membalasnya namun mengetahui prihal tersebut terdakwa 

menendang lutut dan perut sehingga saksi Siti Masnah jatuh dari tempat ia 

tidur , lalu Siti Masnah lari ke dalam kamar kan tetapi gx lama kemudian 

terdakwa menarik saksi Siti Masnah untuk menemaninya menonton TV, dan 

saat Saksi Masnah hendak masuk kedalam kamar dan tidur tapi terdakwa 

kembali emosi dan mengambil satu buah gunting dan berkata, sumpah demi 

allah aku bunuh engkau, lalu terdakwa melempar gunting tersebut ke saksi 

Siti Masnah. Dalam keterangannya menyatakan bahwa ia merasa bersalah 

dan menyesali perbuatan Terdakwa. 

Berdasarkan beberapa alat bukti tersebut diatas Hakim memperoleh 

keyakinan bahwa Terdakwa Muhammad Yasir telah melakukan tindak 

pidana kekerasan rumah tangga. Dengan itu terdakwa di  nyatakan telah 

melanggar semua unsur dari pasal 44 ayat 1 UURI nomor 23 Tahun 24 

tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga, maka Terdakwa dinyatakan 

sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Kekerasan FIsik Dalam 

Lingkup Rumah Tangga. 
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Tentang Kekuasaan Kehakiman seorang Hakim dalam memutus 

perkara perlu memperhatikan berbagai aspek salah satunya adalah aspek alat 

bukti dimana dapat menimbulkan keyakinan hakim atas perbuatan-perbuatan 

seorang Terdakwa yang mana berdasarkan Teori pembuktian, teori 

pembuktian menurut Dr. Rahman Amiin SH,MH adalah  merupakan teori 

yang digunakan hakim untuk membentuk keyakinanya dalam persidangan 

teori pembuktian terbagi Empat yaitu :  

 

1. “Conviction intime atau Teori pembuktian berdasaran keyakinan hakim 

semata-mata. 

Teori pembuktian ini lebih 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”.8 

 

2. “Conviction Rasionnee atau Teori pembuktian berdasarkan 

keyakinanhakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. 

Pembuktian ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi 

keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan reasoning yang rasional. 

Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk 

                                                           
8 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. 

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


79 
 

Universitas Internasional Batam 

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

Rumah Tangga, UIB Repository© 2018 

menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-

alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran 

yang menjadi dasar keyakinannya itu”. 

 

3. “Positif Wettelijk Bewijstheorie atau Teori Pembuktian yang hanya 

berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-

undang secara positif. 

Teori Pembuktian ini berdasarkan alat bukti menurut undang-undang 

secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang 

sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang”. 

 

4. “Negatief Wettelijk Bewijstheorie atau Teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang 

secara negatif. 

Teori pembuktian ini 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”.9 

Teori Pembuktian Walaupun pada umumnya Terbagi menjadi empat 

jenis namun di Indonesia mengunakan teori pembuktian Negatief Wettelijk 

Bewijstheorie atau di sebut dengan atau Teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang 

                                                           
9 Ibid 



80 
 

Universitas Internasional Batam 

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

Rumah Tangga, UIB Repository© 2018 

secara negatif dengan inti dasar  unsur yang sesuai dengan pernyataan pasal 

183 KUHAP 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 melakukannya. Pada pejelasan di atas maka bisa 

disimpulkan pasal 183 kUHAP memenuhi dua unsur yang dianut dalam Teori 

pembuktian yaitu unsur alat bukti dan unsur keyakinan hakim. 

Berdasar Penejelasan-Penjelasan diatas maka bisa di simpulkan 

bahwa dalam kasus perkara dengan putusan nomor : 

697/Pid.Sus/2017/Pn.Batam yang penulis amati terbukti bahwa telah 

memenuhi unsur pertama teori pembuktian Negatief Wettelijk Bewijstheorie 

yang dianut di indonesia dan di atur dalam kuhap pasal 183 yaitu unsur alat-

alat bukti dan alat-alat bukti yang ada didalam kasus Nomor : 

697/Pid.Sus/2017/Pn.Batam yaitu berupa 1. keterangan saksi, 2. Surat, dan 3. 

Keterangan Terdakwa yaitu Bapak Muhammad Yasir dan mengakui 

perbuatanya, dan alat bukti keterangan saksi di dalam kasus ini terbagi dua 

yaitu keteranga dari ibu siti mashna selaku saksi Korban/saksi fakta dan ibu 

Nur Syamsah Selaku Saksi Testimonium De Auditu kedua saksi tersebut telah 

di periksa dan dengar keteranganya di persidangan, dan dikarenakan hadirnya 

dua saksi tersebut maka terpenuh jugalah asas unus testis nullus testis dan 

Putusan nomor : 697/Pid.Sus/2017/Pn.Batam juga telah memenuhi unsur ke 

dua teori pembuktian Negatief Wettelijk Bewijstheorie yaitu keyakinan hakim 

yang timbul dari unsur pertama yaitu unsur alat-alat bukti dimana dalam 
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putusan ini telah jelas bahwa hakim telah yakin berdasarkan pertimbangan 

nilai-nilai yang terhadap didalam alat-alat bukti tersebut di atas maka dari itu 

timbulah keyakinannya bahwa terdakwa yang bernama Muhammad Yasir 

terbukti sah bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sesuai dengan yang di atur dalam pasal 44 ayat 1 

Undnag-Undang No.23 Tahun 2004 maka dengan itu di jatuhkanlah putusan 

saksi pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. 


