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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian penulis mengenai kekuatan saksi testimonium de auditu 

dalam tindak pidana kekerasan dalam  rumah tangga di Kota batam, maka 

penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut  yaitu: 

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa 

keterangan saksi Testimonium De Auditu bukan merupakan saksi fakta 

dan tidak bisa di dengar ketaranganya namun dikarenakan terbitnya 

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

permohonan perluasan makna saksi yang  dinyatakan dalam 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 
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memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri;” 

Berdasarkan keluarknya Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 

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

terbukalah peluang bagi saksi testimonium de auditu untuk bisa didengar 

keteranganya dan dijadikan salah satu sarana pembuktian dipersidangan akan 

tetapi berdasarkan pasal 185 ayat 1 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 dari pasal 184 KUHAP walaupun bergitu 

hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan mengamati keterangan 

saksi testimonium de auditu untuk membantu menemukan fakta hukum maka 

dari itu bisa disimpulkan 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. 



84 
 

Universitas Internasional Batam 

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

Rumah Tangga, UIB Repository© 2018 

2. Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian Keterangan Saksi 

Testimonium De Auditu dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga pada perkara Nomor : 679/Pid.Sus/2017/ PN BTM pada 

Pengadilan Negeri Kota Batam berdasarkan analisa penulis atas 

pemberian keterangan dengan sumpah di persidangan oleh saksi Nur 

Syamsah selaku saksi Testimonium De auditu memiliki nilai untuk 

dipertimbangkan oleh hakim, walaupun berdasarkan kendala yang 

timbul oleh karena pasal 185 ayat 1 tersebut 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 didengar itu juga 

merupakan pertimbangan keluarnya putusan MK 65/PUU-VIII/2010 

tersrbut maka hakim berdasarkan kewenangannya menilai dan 

mengamati keterangan dari saksi Nur Syamsah berfungsi untuk 

membantu menemukan fakta hukum maka dari itu bisa disimpulkan 

keterangan 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 dalam 
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menemukan fakta hukum oleh karena itulah bisa di simpulkan hakim 

dalam menilai keteranga saksi Nur Syamsah selaku saksi testimonium 

de auditu dalam kasus  putusan Nomor : 679/Pid.Sus/2017/ PN BTM 

hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk dan 

juga putusan ini 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 

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 
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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 

 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan penulis dalam melakukan dan menghadapi penelitian ini 

ialah : 

1. Keterbatasan penulis dalam mencari data-data yang berhubungan dengan 

Saksi Testimoinum De Auditu. 

2. Keterbatasan Waktu dalam ini penulis dalam keadaan kerja dengan posisi 

kerja berada di Tg. balai Karimun. 

3. Keterbatasan penulis dalam melakukan wawancara kepada Hakim 

Pengadilan Negeri Batam karena tugas dan pekerjaannya yang sangat 

sibuk dalam memeriksa dan mengadili perkara dipersidangan.  

4. Keterbatasan pengetahun tentang saksi Testimonium De Auditu pada 

awal penulis melakukan penelitian dan Analisa. 

 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap nilai 

kekuatan pembuktian Saksi Testimonium De Auditu pada kasus tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan putusan Nomor : 
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679/Pid.Sus/2017/ PN BTM,  maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap nilai 

kekuatan pembuktian Saksi Testimonium De Auditu pada kasus tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan putusan Nomor : 

679/Pid.Sus/2017/ PN BTM,  maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Penulis merekomendasikan kekerasan bukanlah jawaban dari segala 

permasalahan atau keselisihan. 

2. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan 

sosialisasi dalam prihal harmonisasi kekeluargaan dan menjelaskan 

bahwa stiap keluarga memiliki permasalahan yang berbeda dan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut diperlukanlah komunikasi antar pihak 

bukan mengunakan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan atara 

suami dan istri ataupun angota keluarga lain yg bersangkutan yang 

tinggal dalam satu rumah. 

3. Kepada semua pihak atau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga karena kekerasan yang diperbuat bisa 

menimbulkan berbagai effect negative berupa hancurnya keharmonisan 

rumah tangga, membuat trauma, dan ketakutan. 

4. Penulis juga merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum lebih 

mengacu pada fakta hukum dalam mengunakan keterangan yang di 

sampaikan oleh saksai testimonium de auditu dimana keterangan saksi 
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ini bisa berupa fakta juga bisa berupa fiksi yang di sampaikan atau di 

beritahukan oleh pihak ketiga. 


