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ABSTRAK 
 

Novita Indrasari. E1106159. TINJAUAN YURIDIS TENTANG 
PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS  DAN 
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN No/54/Pid.s/1982/PN Sbr DI 
PENGADILAN NEGERI SUMBER). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2010. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimanakah 
penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de auditu dalam penilaian 
keterangan saksi sebagai alat bukti tindak pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Sumber dalam tindak pidana penganiayaan dengan Terdakwa Supandi alias Wardi 
bin Delap) dan bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi yang oleh 
hakim dikategorikan sebagai unus testis nullus testis dan testimonium de auditu. 
       Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum 
normatif atau doktrinal. Sumber data utamanya berupa data sekunder, yang 
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Analisis data menggunakan teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum 
sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat obyektif dan sistematis sebagai 
jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

                         Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kesaksian dari 
Rosidi bin Abubakar bersifat unus testis nullus testis karena merupakan kesaksian 
tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Kesaksian Abdullatip bin 
Nurhalimi bersifat kesaksian de auditu karena hanya mendapatkan laporan dari 
Rosidi bin Abubakar. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diketagorikan 
sebagai unus testis nullus testis dan testimonium de auditu dalam pemeriksaan 
tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Supandi alias Wardi bin Delap di 
Pengadilan Negeri Sumber adalah kesaksian dari Rosidi bin Abubakar oleh hakim 
tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi 
ketentuan Pasal  185 ayat (2) dan (3) KUHAP. Kesaksian Abdulatip bin Nurhalim 
oleh hakim juga dikesampingkan, artinya tidak dapat dipakai  sebagai alat bukti 
yang  sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP. 

 
Kata Kunci : Unus testis nullus testis, testimonium de auditu, alat bukti, tindak 
pidana penganiayaan 
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ABSTRACT 
 
Novita Indrasari, E 1106159, A JURIDICAL REVIEW ON THE 
APPLICATION OF UNUS TESTIS NULLUS TESTIS AND TESTIMONIUM 
DE AUDITU PRINCIPLES IN THE TORTURING CRIMINAL ACTION (A 
STUDY ON DECISION NO/54/PID.S/1982/PN SBR IN SUMBER FIRST 
INSTANCE COURT). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
Thesis. 2010. 

This research aims to find out how the application of  unus tetis nullus and 
testimonium de auditu principles is in the witness information assessment as the 
evidence of criminal action by the Judge of Sumber First Instance Court in 
Torturing Criminal action wit the accused Supandi (alias Wardi bin Delap) and 
how is the verification power of witness information by the judge categorized into 
unus tetis nullus and testimonium de auditu. 

As the law research, this study belongs to a normative or doctrinal 
research. The main data source of research is secondary data, including primary, 
secondary and tertiary law materials. The data analysis was done using data 
analysis technique constituting the law interpretation so that an objective and 
systematic conclusion can be drawn as the answer for the problem studied. 

Considering the research, it can be concluded that the testimony of Rosidi 
bin Abubakar is unus testes nullus testis in nature because it is the single 
testimony and not supported by other evidences. The testimony of Abdullatip bin 
Nurhalimi is de auditu in nature because it only based on Rosidi bin Abubakar’s 
report. The verification power of witness information categorized into unus testis 
nullus testis and testimonium de auditu in examining the torturing criminal action 
with the accused of Supandi alias Wardi bin Delap in Sumber First Instance Court 
is that the testimony of Rosidi bin Abubakar by the Judge is not considered as the 
legitimate evidence because it does not meet the provision of Article 185 clause 
(2) and (3) KUHAP (Penal Code). Abdulatip bin Nurhalim’s testimony is also 
overrode by the Judge, meaning that it is not used as the legitimate evidence 
because it is not consistent with the Article 1 clause (27) of KUHAP. 

 
Keywords: unus testis nullus testis, testimonium de auditu, evidence, torturing 
criminal action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
MOTTO 

 

Seperti air di gelas timbangan, selalu menyeimbangkan 

kejujuran. 

     

(penulis) 

 

Hidup bagaikan selembar kertas polos,  

yang nanti akan diisi dengan tulisan dua tinta, begitu pula 

perjalanan hidup. Kisah kasih dan cinta akan hiasi 

perjalanan hidup ini. 

         (penulis) 

 

Matahati tak kan lelah menyinari sang pertiwi, 

berikan terangnya, beriku petunjuk. tak kan lelah ku 

menuntut ilmu tinggi- tinggi untuk menjadi penerang di 

eragenerasi ini. 

         (penulis) 

 

Berprestasi tanpa batasan usia dan waktu 

         (penulis) 

 

Tak takut jatuh untuk menjadi pemenang 

         (penulis) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

       Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yang 

dimaksudkan dengan kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya yang mendekati kebenaran sempurna. kebenaran material diperoleh 

melalui pemeriksaan di depan persidangan yang dilakukan oleh hakim. Dalam 

mencari kebenaran material ini, hakim melalui proses pemeriksaan perkara di 

depan persidangan  mengkaitkan antara alat bukti yang satun dengan alat bukti 

yang lain, bertujuan untuk menentukan keyakinan tentang kesalahan terdakwa. 

Pembuktian di depan persidangan selalu terjadi dalam jangka waktu yang relative 

lama dan saat terjadinya peristiwa pidana. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa proses persidangan perkara 

pidana, merupakan proses rekontruksi terhadap peristiwa yang terjadi 

sebelumnya. melalui proses rekontruksi ini hakim berupaya untuk memperoleh 

gambaran yang senyatanya mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa 

pidana yang terjadi pada awalnya dilakukan oleh manusia melalui perbuatan yang 

ditujukan terhadap orang lain, dengan melawan hak orang lain yang dinamakan 

tindak pidana. 

       Diantaranya tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak 

pidana penganiayaan. Sebagaimana diketahui tindak pidana penganiayaan adalah 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan luka-luka pada 

tubuh orang lain. 

       Dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan, diperlukan saksi-saksi 

yang dihadirkan dalam prsidangan. Kewajiban hukum (legal obligation) bagi 

setiap orang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana yang dibarengi pula 

dengan kewajiban mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia 

akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang diketahui, dilihat, 

didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. 

Pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi 
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seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai 

alasan yang sah. 

       Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa agar keterangan seorang saksi dapat 

dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus 

dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 

ayat 3 KUHAP), 

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, Tidak semua keterangan saksi 

yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai 

nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu: 

a. Yang saksi lihat sendiri. 

b. Saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain 

(testimonium de auditu) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu. 

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. 

       Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai 

sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 

KUHAP). 

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. 

       Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa maka perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana 

diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam 

Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya" (unus testis nullus testis). Jadi untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang berdasarkan hukum yang berlaku. 

5.  Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. 

       Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua 

atau lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi 

dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan 
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namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan 

tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun 

secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana 

yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat 

dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh 

karena itu perlu dilihat bahwa selain"kuantitatif" perlu diperhatikan pula 

"kualitatif" dari keterangan saksi.  

       Timbul masalah disini apabila saksi yg dihadirkan di persidangan hanya satu 

atau mungkin saksi tidak melihat atau mendengar langsung melainkan hanya 

mendengar dari saksi lain.  

      Menilik dari uraian di atas, penulis mencoba mengangkat wacana tersebut 

sebagai penulisan hukum melalui penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS 

TENTANG PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DAN 

TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN No:54/Pid.S/1982/PN Sbr DI 

PENGADILAN NEGERI SUMBER). 

 

B. Perumusan Masalah 

       Rumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang 

tidak di perlukan peneliti sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah pada 

tujuan yang akan di capai. Rumusan masalah akan dapat memudahkan penulis 

dalam pengumpulan data, menyusun dan menganalisisnya sehingga penelitian 

dapat di laksanakan secara mendalam sesuai dengan saran yang di kehendaki. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de 

auditu dalam penilaian keterangan saksi sebagai bukti oleh hakim Pengadilan 

Negeri Sumber? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian asas unus testis nullus testis dan testimonium 

de auditu dalam tindak pidana penganiayaan (studi putusan)? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin selalu di capai oleh 

peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah di rumuskan 

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium 

de auditu dalam penilaian keterangan saksi sebagai bukti oleh hakim 

Pengadilan Negeri Sumber. 

b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian asas unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu dalam tindak pidana penganiayaan. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dan aspek hukum dalam teori dan  praktek. 

b. Untuk memperoleh pemahaman dan jawaban tentang pentingnya asas unus 

testis nullus testis,testimonium de auditu  

c. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk 

menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar 

kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberi manfaat bagi 

setiap orang yang menggunakannya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 
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c. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama 

kuliah di Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta serta memberi 

landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium 

de auditu dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. 

b. Bagi Penyusun 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama mengikuti kuliah ke dalam kehidupan nyata pada bidang Hukum 

Acara khusunya mengenai penerapan asas unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu dalam penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti 

perkara pidana. 

c. Bagi masyarakat umum 

Dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan pengetahuan di 

bidang hukum, khususnya tentang penerapan asas unus testis nullus testis 

dan testimonium de auditu dalam penilaian keterangan saksi sebagai alat 

bukti perkara pidana. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

            Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian 

doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum 

normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat 

peskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter 

Mahmud Marzuki, 2006 : 33). 

2. Sifat Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai 

penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan 
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hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan 

norma-norma hokum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22). 

3. Pendekatan Penelitian 

       Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006 : 93). 

Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan 

penulisan hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus. Dalam 

menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah ratio decidendi 

yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya. 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian. 

       Pada umumnya dalam penelitian di bedakan menjadi dua jenis data yaitu 

data yang di peroleh langsung dengan turun ke lapangan atau yang di sebut 

dengan data primer dan data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan 

atau yang di sebut dengan data sekunder. Dalam penelitian ini jenis data yang 

di gunakan adalah jenis data sekunder yang di peroleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, dokumen, buku-buku dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang di teliti. Bahan hukum yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana, Putusan No.54/Pid.S/1982/PN Sbr. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang terdiri dari buku, hasil karya ilmiah dari para sarjana 

yang relevan dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan 

penelitian hukum ini. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari kamus.( Jhonny 

Ibrahim, 2008:295). 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

       Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian normatif, 

maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi 

dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, 

mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku 

literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

       Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. 

Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat  Bernard Arief Shidarta, 

logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal 

yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif 

adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada 

kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). 

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. 

Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana  silogisme yang diajarkan 

oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan 

premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor 

(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak 

sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum 

dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

       Untuk memberikan gambar menyeluruh mengenai sistematika penulisan 

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

menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini terdiri dari 4(empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bagian 

yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 

penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I           : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II          : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang alat bukti dan 

sistem pembuktian, tinjauan umum asas-asas hukum acara pidana, 

tinjauan umum asas unus testis nullus testis dan testimonium de 

auditu, dan tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan. 

BAB III         : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.  

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahansan yaitu tentang penerapan asas unus testis nulus testis 

dan testimonium de auditu dalam penilaian keterangan saksi 

sebagai bukti oleh hakim pengadilan negeri Sumber dan kekuatan 

pembuktian asas unus testis nullus testis dan testimonium de 

auditu dalam tindak pidana penganiayaan. 

BAB IV         : PENUTUP  

Dalam bab ini diuraikan simpulan dan saran dari jawaban 

permasalahan–permasalahan. 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kerangka Teori 

 

1.  Tinjuan umum tentang alat bukti dan sistem pembuktian. 

a.  Jenis alat bukti yang sah 

Menurut  Pasal 184 ayat (1)  KUHAP, alat bukti yang sah meliputi : 

1) Keterangan Saksi 

Pengertian saksi menurut aturan Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah 

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia 

dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Sesuai dengan Pasal 1 butir 27 

KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat 

bukti dalam keterangan pidana yang berupa keterangan saksi mengenai 

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

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang 

disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan mengenai aturan 

khusus keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Kesaksian 

yang diperoleh bukan dari pendengaran, penglihatan ataupun 

pengalamannya sendiri, melainkan dari keterangan orang lain disebut 

testimonium de auditu. Satu saksi bukan saksi bukan saksi (unus testis 

nullus testis) didalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), (4). 

berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Namun keterangan 

satu saksi tersebut bisa diakui jika disertai alat bukti yang sah (Pasal 

185 ayat (3) KUHAP). 

       Sedangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri harus mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan 

suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). 

Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh 
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dari hasil pemikiran seorang saja bukan merupakan saksi (Pasal 185 

ayat (5) KUHAP). 

       Terhadap keterangan saksi yang diberikan saksi, hakim mempunyai 

pedoman yang berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dimana hakim 

harus memperhatikan persetujuan keterangan saksi satu dengan saksi 

yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan 

yang mungkin dipergunakan oleh saksi lain untuk memberikan 

keterangan, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 

yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan 

itu dipercaya. 

       Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian satu 

dengan yang lain tidak merupakan alat bukti menurut  Pasal 185 ayat 

(7) KUHAP. Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur pada 

tahap penyidikan, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali 

apabila ada alasan cukup untuk menduga ia akan tidak hadir dalam 

pemeriksaan pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP), sumpah sebelum 

memberikan keterangan atau kesaksian atau sumpah promisories (Pasal 

160 ayat (3) KUHAP), dan sumpah yang dilakukan setelah memberikan 

keterangan atau kesaksian atau sumpah assantories (Pasal 160 ayat (4) 

KUHAP). Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan 

keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di 

depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa 

perkara dalam persidangan. Apabila terjadi perbedaan antara keterangan 

yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan 

sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP). 

       Berdasarkan Pasal 171 KUHAP ada beberapa yang dapat 

memberikan kesaksian tanpa sumpah yaitu anak di bawah lima belas 

tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa, 

meskipun kadang-kadang ingatannya pulih kembali. Sedangkan Pasal 

168 KUHAP mengatur mereka yang tidak dapat didengar keterangan 

dan mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu  
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a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau 

kebawah sampai 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 mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajad ketiga; 

c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa. 

       Ketentuan Pasal 168 KUHAP, dikecualikan dengan Pasal 169 

KUHAP yang menegaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 168, jika saksi di bawah umur menghendaki dan penuntut umum 

serta terdakwa menyetujuinya, maka saksi dapat memberikan 

keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan penuntut umum dan 

terdakwa, saksi di bawah umur dapat memberikan keterangan tanpa 

sumpah. Selain tersebut di atas yang dapat dibebaskan dari kewajiban 

sebagai saksi, yaitu berdasar Pasal 170 KUHAP, yang berbunyi sebagai 

berikut : 

a) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya 

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari 

kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu 

tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 

b) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk 

permintaan tersebut. 

       Hak tersebut diberikan kepada mereka karena kalau tidak demikian 

mereka tidak akan dapat menyelenggarakan pekerjaan dengan 

sepatutnya. Untuk melakukan pekerjaan dengan sepatutnya mereka 

harus mendapat kepercayaan sepenuhnya, sehingga yang meminta 

bantuannya yakin tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga. 
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2) Keterangan Ahli 

       Dalam KUHAP keterangan ahli diatur dalam Pasal 186, disebutkan 

bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam 

suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan 

(sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan). Sehingga dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keterangan ahli dapat juga 

diberikan di luar sidang, yaitu pada waktu pemeriksaan oleh penyidik 

atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan. Suatu 

keterangan ahli baru dapat mempunyai nilai pembuktian, bila ahli 

tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum 

memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai 

sebagai alat bukti. 

        Perbedaan keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu keterangan 

saksi ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia 

lihat atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan 

yang diberikan atas keahlian yang ia miliki, yang memberikan 

penghargaan atas sesuatu keadaan dengan memberikan kesimpulan atau 

sesuatu pendapat. Keterangan ahli merupakan hal yang penting karena 

merupakan alat bukti yang sah, sehingga akan mempermudah bagi 

hakim dalam melakukan pembuktian dan memperkuat keyakinan. 

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak 

mengikat seorang hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan 

dengan keyakinannya. 

3) Surat 

       Surat sebagai alat bukti yang sah merupakan urutan ke 3 yang 

diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Yang pada umumnya surat yang 

termasuk dalam Pasal 187 KUHAP adalah termasuk akte-akte otentik, 

yakni suatu akte yang di dalam bentuk undang-undang dibuat oleh atau 
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dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk dimana akte 

itu dibuat. Misal : akte notaris, berita-berita acara dan sebagainya. Nilai 

alat bukti surat bersifat bebas, karena yang dicari dalam hukum acara 

pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka 

konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau 

mengesampingkan sebuah surat. 

4) Petunjuk 

       Dari Pasal 188 KUHAP dapat diterangkan yang merupakan alat 

bukti petunjuk dapat diperoleh dari: 

a) Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah merupakan 

petunjuk. 

b) Surat yang dimaksud sebagai petunjuk berbeda dengan surat yang 

dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. 

c) Keterangan terdakwa yang dimaksud sebagai petunjuk bukan 

keterangan terdakwa seperti ynag dimaksud dalam Pasal 184 ayat 

(1). Dimaksudkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan tanggapan 

terdakwa atas keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah 

atau keterangan terdakwa mengenai surat-surat bawah tangan. 

       Dalam penerapannya, kepada hakimlah diletakkan kepercayaan 

untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan 

merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara 

cermat dan teliti berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) 

KUHAP) 

5) Keterangan Terdakwa 

       Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diajukan dalam Pasal 189 

ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang 

terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia 

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

Pasal 189 ayat (1) KUHAP tersebut pada prinsipnya keterangan 

terdakwa adalah apa yang diberikan di dalam sidang. Meskipun 
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demikian ketentuan ini tidak mutlak karena keterangan terdakwa yang 

diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu 

menemukan bukti didalam persidangan, asalkan didukung oleh suatu 

alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 

kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).  

       Mengenai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 189 ayat (3) 

dan ayat (4) KUHAP, yang berbunyi :  

Ayat (3): Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan  terhadap dirinya 

sendiri. 

Ayat (4): Keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan 

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat - alat bukti 

yang lain. 

       Jadi berdasar ayat (3) adalah bahwa keterangan terdakwa tidak 

dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali 

disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam 

memberikan keterangan tanpa disumpah. Sedangkan dari ayat (4) dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa itu bukan pengakuan 

terdakwa, maka keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan 

terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah, karena yang 

dikejar adalah kebenaran material. 

       Dari penjelasan mengenai pembuktian dan alat- alat bukti yang 

diterangkan di atas, pembuktian merupakan hal yang utama sejak 

penyidikan sampai pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah 

vonis atau putusan pengadilan. Suatu masalah yang sangat penting 

dalam pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian yang 

hendaknya dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah. Suatu 

pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori 

menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat 

dalam jurang kekalahan. Mengenai pembagian beban pembuktian ini 

dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat 
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diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu 

Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang 

tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-

undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk 

membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan. 

Adapun pihak-pihak yang dibebani pembuktian adalah : 

1) Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam 

persidangan dilakukan oleh: 

a) Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya; 

b) Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat 

meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa. 

2) Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan 

adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa 

atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang bersifat 

meringankan). 

3) Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan 

jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada 

prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut 

umum.. 

4) Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif oleh 

karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut 

umum untuk menghadirkan saksi tambahan. 

5) Demikian sebaliknya apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa 

menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah 

menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun 

demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti 

merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasihat 

hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah 

benar-banar dipertimbangkan dan beralasan.    
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b.  Sistem  Pembuktian    

1)  Sistem keyakinan belaka ( conviction in time ) 

      Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan 

tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada 

kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan  (subyektif). 

Menurut aliran ini di anggap cukuplah, bahwa hakim mendasarkan 

buktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh 

suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka 

dalam menentukan, apa suatu keadaan harus di anggap telah terbukti. 

2)  Sistem keyakinan secara rasional (Conviction in raisone) 

       Dalam sistem ini masih mengutamakan penilaian hakim sebagai 

dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi 

harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh 

akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tersebut tidak perlu didukung 

dengan alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. 

3) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif ( positief  

wettelijk bewijs theorie). 

       Dalam sistem ini mendasarkan diri pada alat-alat bukti menurut 

undang-undang artinya apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti 

sesuai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka harus 

mengatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa tanpa melihat 

keyakinannya sendiri. 

4) Sistem menurut undang-undang sampai batas tertentu (negatief 

wettelijk). 

             Dalam sistem ini hakim hanya boleh menyatakan terdakwa 

bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan apabila 

keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang 
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       Dalam sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, hanya 

mengakui alat-alat bukti yang sah menurut  undang-undang yang dapat 

dipergunakan untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum 

membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab 

untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat 

dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknaya terdakwa 

yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk 

untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur 

kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, 

kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut 

hukum pidana atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus 

dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya ( Martiman 

Prodjohamijaya, 1983 : 19 ). 

 

2. Tinjauan Umum Asas-Asas Hukum Acara Pidana. 

Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana yaitu: 

a.  Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

       Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam 

KUHAP merupakan penjabaran Undang-Undang ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman. Peradilan cepat merupakan bagian dari hak-hak asasi 

manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang di 

tonjolkan dalam Undang-Undang tersebut. 

b. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence)  

       Asas ini disebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam 

penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:”setiap orang yang 

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang 

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 

hukum tetap.” 

c. Asas Oportunitas 

       Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi 

wewenang untuk melakukan penntutan pidana ke pengadilan yang disebut 

penuntut umum atau jaksa. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut 

umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan hal 

itu. Ini disebut dominus litis ditangan penuntut umum. Hakim tidak dapat  

meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja 

penuntutan dari penuntut umum. Dalam hubungan dengan hak penuntutan 

dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan oportunitas. 

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. 

Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi 

sebagai berikut : 

       “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua siding membuka siding 

dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai 

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. 

e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim 

       Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini 

tegas tercantum pula dalam undang-undang pokok Kekuasaan kehakiman 

Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam  penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat 

(1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang”. 

f. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap 

       Pengambilan putusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim 

karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat diangkat 

hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara. Ini disebut dalam Undang-

undang Pokok Kekuasaan kehakiman Pasal (31) 

       Dalam sistem lain yaitu system juri, yang menentukan salah tidaknya 

terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam 

masyarakat. 
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g. Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum 

       Dalam Pasal-Pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHP diatur tentang 

bantuan hukum di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan 

yang sangat luas. kebebasan-kebebasan itu antara lain : 

1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan 

2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan 

3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka pada semua tingkat 

pemeriksaan pada setiap waktu. 

4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh 

penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut 

keamanan negara. 

5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum 

guna kepentingan pembelaaan. 

6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka. 

       Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum 

menyalahgunakan hak-haknya tersebut. kebebasan-kebebasan dan 

kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan 

dari segi politis, social dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini 

juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata. 

h. Asas  Accusatoir dan Inquisitoir 

       Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukan 

bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Berarti perbedaan 

antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada 

dasarnya telah dihilangkan. 

i. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan 

       Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 

langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. pemeriksaan 

hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan 

terdakwa. 
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3.  Tinjauan Asas Unus Ttestis Nullus Testis dan Testimonium De Auditu. 

       Dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui,  

yaitu : 

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan 

       Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat 2 KUHAP yang berbunyi : “ 

hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.  Notoire 

feiten adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum 

bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan kejadian 

atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan notoire feiten tanpa 

dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang,. Hakim 

tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa. 

b. Menjadi saksi adalah kewajiban 

       Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi : saksi 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. Dengan demikian syarat 

seseorang wajib menjadi saksi 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. 

c.  Satu saksi bukan saksi 

       Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi : 

keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa 

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini 

disebut dengan istilah unus testis nullus testis yang artinya satu saksi 

bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan 

berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti 

yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di 

pengadilan. Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan 
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biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan 

saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung 

saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri sendiri 

yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk 

itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum. 

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajban penuntut umum 

membuktikan  kesalahan terdakwa.  

       Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan “ pembuktian terbalik “ 

yang tidak dikenal hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 

184 ayat 4 KUHAP menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup 

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.   

e. Pengertian unus testis nullus testis dan testimonium de auditu 

       Asas unus testis nullus testis artinya adalah satu saksi bukan saksi.  Di 

dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi : keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Namun asas tersebut dapat 

disimpangi berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan 

bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat 

bukti yang sah.Ini dapat dibandingkan dengan Pasal 300 ayat (1) HIR 

dahulu yang mengatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal 

kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang mmberatkan 

terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain. 

       Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan beberapa 

saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat 

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila kterangan saksi itu ada 

hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
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       Menurut Mr. Modderman dalam bukunya “De Wettelijk Bewijslee 

Instrafzaken” (A. Karim Nasution, 1976:11-46) mengemukakan bahwa inti 

sebenarnya dari aturan tersebut adalah bukan terletak pada angkanya, 

karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan 

seorang saksi kurang dipercaya kejujurannya, dibandingkan dengan 

keterangan dua orang saksi. Tapi alasannya adalah bahwa dengan 

keterangan seorang saksi saja maka kemungkinannya untuk mengadakan 

pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. 

Oleh sebab itu untuk melakukan pembuktian yang sah diperlukan 

sekurang-kurangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasar 

dua kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu 

antara kedua kesaksian tersebut, tetapi yang penting terdapat titik 

pertemuan satu sama lain. 

       Mnurut KUHAP, “kterangan satu saksi bukan saksi”, hanya berlaku 

bagi pemeriksaan biasa dan pmeriksaan singkat, tidak berlaku bagi 

pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 

KUHAP yang berbunyi “Dalam acara pmeriksaan cepat, keyakinan hakim 

cukup didukung satu alat bukti yang sah" 

       Mengenai testimonium de auditu, S. M. Amin yang dikutip A. Karim 

Nasution menyatakan “kesaksian de auditu adalah keterangan-keterangan 

tentang kenyataan-kenyataan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami 

bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang 

disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan 

dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain 

tersebut” (A. Karim Nasution, 1976:55). Demikian juga kesimpulan, 

pendapat, asumsi, perkiraan, hasil pemikiran atau sejenisnya, tidak dapat 

diterima sebagai keterangan saksi, karena sifatnya bukan pendengaran, 

penglihatan atau pengalaman saksi.  

       Menurut Wirjono Prodjodikoro (1977:98), larangan terhadap saksi 

testimonium de auditu dalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus 
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diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar 

terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian seperti itu tidak selalu 

dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu 

peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu 

rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.  

       Dari kedua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa 

menurut undang-undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat 

bukti, namun demikian  kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di 

dalam pembuktian karena bisa memberikan petunjuk pada hakim untuk 

mendapatkan bukti lain. 

       Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun 

rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 

keterangan saksi. Didalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan “Dalam 

keterangan saksi tidak  termasuk keterangan  yang diperoleh dari orang 

lain atau testimonium de auditu”. Jadi dengan demikian bahwa keterangan 

saksi bukan merupakan alat bukti yang sah.Keterangan demikian berupa 

keterangan saksi yang mndengar orang lain mengatakan atau menceritakan 

sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut 

testimonium de auditu. 

       Menurut pendapat penulis, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang 

mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, 

dan slaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari 

kebenaran materiil, dan pula untuk prlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari 

orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu, patut 

tidak dipakai di Indonesia pula. 

       Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, 

walaupun tidak dinilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat 

keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain. 
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       Berhubung dengan tidak dicantumkannya pngamatan hakim sebagai 

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian de auditu tidak dapat 

dijadikan alat bukti mlealui pengamatan hakim, mungkin melalui alat 

bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya disrahkan 

kepada hakim. 

       Dari keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian de auditu 

nyatalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa ksaksian de 

auditu diterima ataukah tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari 

kenyataan-kenyataan kasus demi kasus. 

       Keberatan terhadap kesaksian de auditu (testimonium de auditu) 

dahulu didasarkan pada asas bahwa seluruh proses pembuktian langsung 

didepan hakim dan terdakwa mengikuti sluruh prose situ, yang merupakan 

pembuktian terbalik. 

       Kesaksian de auditu tidak disebut di depan hakim, tidak dapat 

disangkal  bahwa itu turut memperkuat keyakinan hakim adalah lebih baik 

jika hakim dalam pertimbangannya menyebut bukti-bukti sampai berapa 

jauh keterangan demikian memainkan peranan dalam pnyusunan bukti. 

Tidak logis jika suatu ucapan yang seringkali dikeluarjkan berdasarkan 

keadaan emosional dan didengar untuk keadilan ditrima sebagai bukti, dan 

begitu pula tidak menerima suatu pemberitahuan yang menurut keterangan 

seorang saksi diterangkan kepadanya oleh orang lain dalam keadaan 

tentram dan tenang. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan. 

a. Pengartian tindak pidana ( Strafbaar feit ) 

       Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu ’’Strafbaar feit’’, 

”hukuman” yang berasal dari kata ’’straf’” dan  istilah ’’dihukum’’ yang 

berasal dari kata ’’wordt gestraft’’. Menurut Van Hamel bahwa yang 

dimaksud dengan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 
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gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang 

patut dipidana (straf waarding) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 

2000:56). Sedangkan Simon mengutip dari buku Lamintang merumuskan 

strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 

secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 

1984:176). Berdasarkan berbagai pengertian mengenai strafbaar feit (tindak 

pidana) diatas maka penulis lebih cenderung untuk menerima pendapat 

simon dengan alasan pengertian tersebut menetukan suatu tindak pidana 

bukan hanya larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu tetapi 

juga perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, tindakan tersebut 

harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam 

undang-undang dan menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang (tindakan melawan hukum) dan diancam 

dengan pidana). 

b. Tindak pidana penganiayaan. 

       Penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau 

luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan” (Soenarto 

Soerodibroto, 1994: 211), sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan 

hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut : 

1) Adanya kesengajaan ; 

2) Adanya perbuatan ; 

3) Adanya akibat perbuatan ( yang dituju ), yakni : 

a) Rasa sakit pada tubuh 

b) Luka pada tubuh  

       Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua 

dan ketiga berupa unsur objektif. 

       Mengenai tindak pidana penganiayaan dapat dijelaskan dalam berbagai 

Pasal dibawah ini: 
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1. Pasal 351 

ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lamadua 

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratusrupiah. 

ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah 

dekenakan pidana penjara paling lama tiga tahun. 

ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

2. Pasal 352 

ayat (1) kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 

penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan,jabatan atau pencarian, diancam sebagai 

penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 

denda paling baanyak tiga ratus rupiah.Pidana dapat ditambah sepertiga 

bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja 

kepadanya, atau menjadi bawahannya. 

ayat (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

3. Pasal 353 

ayat (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun. 

ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

4. Pasal 354 

ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat oranfg lain diancam, karena 

malakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun. 

ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan 

pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
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5. Pasal 355 

ayat (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih 

dahulu, diancam dengan pidana penjara apling lama dua belas tahun. 

ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

6. Pasal 356 

pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat di 

tambah dengan sepertiga: 

ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu tyerhadap ibunya, bapaknya 

menurut undang-undang, istrinya atau anaknya; 

ke-2. jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 

karena menjalankan tugasnya yang sah; 

ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang 

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

7. Pasal 357 

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 

Pasal 353, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 

1-4. 

8. Pasal 358 

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 

dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing 

terhadap apa yang harus dilakukan olehnya, diancam: 

ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika 

akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 

ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada 

yang mati. 
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B. Kerangka Pemikiran 

       Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat 

dilihat dalam skema berikut ini: 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

       Apabila terjadi suatu tindak pidana penganiayaan maka harus dilakukan suatu 

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga perlu dilakukan 

pemeriksaan di Pengadilan. Dalam persidangan hakim harus melakukan 

pembuktian untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Salah 

satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Dimana dalam pembuktian 

keterangan saksi ini, saksi dapat memberikan keterangan apa yang ia lihat, yang ia 

dengar atau yang ia ketahui sendiri. keterangan yang di berikan oleh saksi 

hendaknya di lakukan di hadapan hakim sendiri, dengan tujuan supaya hakim 

dapat menilai keterangan-keterangan saksi tersebut. Dalam membuat suatu 

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

   PEMBUKTIAN DI PENGADILAN 

ALAT BUKTI SAKSI 

ASAS UNUS 
TESTIS 
NULLUS 
TESTIS 
 

ASAS 
TESTIMONI
UM DE 
AUDITU 

PERTIMBANGAN HUKUM 

PUTUSAN HAKIM 
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putusan seorang hakim memerlukan pertimbangan secara hukum. Asas unus testis 

nullus testis dan testimonium de auditu sangat berperan bagi hakim dalam 

melakukan pertimbangan secra hukum guna membuat suatu putusan. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penerapan Asas Unus Ttestis Nullus Testis dan Testimonium de Auditu 

dalam Penilaian Keterangan Saksi sebagai Bukti oleh Hakim Pengadilan 

Negeri Sumber. 

 

       Untuk membahas penerapan asas unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu dalam penilaian keterangan saksi sebagai bukti oleh 

hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam studi kasus putusan tindak pidana 

No.54/Pid.S/1982/PN Sbr, tentang perkara penganiayaan yang menyebabkan 

orang lain meninggal dunia Pasal 351 KUHP dengan terdakwa SUPANDI 

alias WARDI bin DELAP adalah sebagai berikut: 

 

1. Kasus Posisi 

       Dalam Pengungkapan kasus penganiayaan terhadap TONI dengan 

Terdakwa SUPANDI pada hari Rabu tanggal 9 juni 1982 lebih kurang 

jam 23.00 WIB, peristiwa terjadi di jalan Raya jurusan Cirebon-Tegal 

desa Kalipasung, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon bahwa 

kecelakaan lalu-lintas tersebut antara sepeda dan sepeda motor, atas 

kecelakaan tersebut dua korban satu laki-laki , dan satu perempuan 

tergeletak dipinggir jalan tidak sadarkan diri, kecelakaan tersebut terjadi 

ketika itu TONI sedang mengendarai sepeda motor dan tepat pada tempat 

seperti tersebut di atas telah menyerempet adik perempuan SUPANDI 

bernama KERI yang sedang mengendarai sepeda, yang mana baik TONI 

maupun KERI telah menderita luka-luka akibat serempetan itu, 

mendengar terjadinya tabrakan yang dialami adiknya KERI, kemudian 

SUPANDI mendatangi ke tempat terjadinya peristiwa itu dan di sana 

melihat adiknya tergeletak dalam keadaan tidak sadar karena luka-luka, 

sedangkan si penabrak TONI duduk di pinggir jalan dalam keadaan luka 

berat memegang kepala bagian belakang, melihat keadaan adiknya KERI  

luka-luka. Bahwa di dalam kecelakaan tersebut terdapat beberapa 

perbedaan kesaksian tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 
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terdakwa SUPANDI diantaranya kesakasian yang menyatakan bahwa 

telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh SUPANDI 

yaitu telah memukul dengan tangan kepada TONI pada arah bagian 

mukanya sebanyak satu kali atau setidak-tidaknya pemukulan itu 

dilakukan dengan benda keras, sehingga sebagai akibat pemukulan TONI 

luka-lukanya bertambah berat dan setelah mendapat perawatan di RSU 

Gunung Jati Cirebon tidak berapa lama kemudian telah meninggal dunia, 

sebagaimana telah disebutkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit 

Umum Gunung Jati Cirebon tanggal 15 Juni 1982 No.2006 RRS. 

032.2/1982/Pro Yustitia yang ditanda-tangani oleh dr. WIRIADI 

SANTOSO, bahwa luka-lukanya korban disebabkan oleh truma tajam dan 

tumpul. Tetapi kesaksian tersebut dibantahkan dengan beberapa saksi 

yang lain bahwa dalam kecelakaan tersebut tidak melihat ataupun tidak 

terjadi pemukulan yang dilakukan oleh  SUPANDI. 

 

2. Surat Dakwaan 

       Bahwa ia Terdakwa SUPANDI alias WARDI bin DELAP pada hari 

Rabu tanggal 9 juni 1982 lebih kurang jam 23.00 WIB, peristiwa terjadi 

di jalan Raya jurusan Cirebon-Tegal desa Kalipasung, Kecamatan 

Babakan, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya disalah satu tempat 

masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten 

Cirebon di sumber telah melakukan penganiayaan kepada TONI bin 

IBRAHIM yakni kerika itu TONI bin IBRAHIM sedang mengendarai 

sepeda motor dan tepat pada tempat seperti tersebut di atas telah 

menyerempet adik perempuan ia TERDAKWA bernama KERI yang 

sedang mengendarai sepeda, yang mana baik TONI bin IBRAHIM 

maupun KERI telah menderita luka-luka akibat serempetan itu, 

mendengar terjadinya tabrakan yang dialami adiknya KERI, lalu ia 

terdakwa telah mendatangi ke tempat terjadinya peristiwa itu dan di sana 

melihat adiknya tergeletak dalam keadaan tidak sadar karena luka-luka, 

sedangkan si penabrak TONI bin IBRAHIM duduk di pinggir jalan dalam 
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keadaan luka berat memegang kepala bagian belakang, melihat keadaan 

adiknya KERI luka-luka, kemudian ia Terdakwa timbul emosi, kalap lalu 

telah memukul dengan tangan kepada TONI bin IBRAHIM pada arah 

bagian mukanya sebanyak satu kali atau setidak-tidaknya pemukulan itu 

dilakukan dengan benda keras, sehingga sebagai akibat pemukulan TONI 

bin IBRAHIM  luka-lukanya bertambah berat dan setelah mendapat 

perawatan di RSU Gunung Jati Cirebon tidak berapa lama kemudian telah 

meninggal dunia, sebagaimana telah disebutkan dalam Visum et 

Repertum Rumah Sakit Umum Gunung Jati Cirebon tanggal 15 Juni 1982 

No.2006 RRS. 032.2/1982/Pro Yustitia yang ditanda-tangani oleh dr. 

WIRIADI SANTOSO, bahwa luka-lukanya korban disebabkan oleh 

truma tajam dan tumpul.  

Melanggar pasal 351 KUHP ayat  1,2 dan 3 yaitu sebagai berikut : 

a. Ayat 1: Penganiayaan diancan dengan pidana penjara paling lama dua  

tahun delapan bulan atau denda paling bayak empat ribu lima ratus 

rupiah 

b. ayat 2: Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang 

bersalah diancam dengan pidana penjar paling lama tahun. 

c. Ayat 3: Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. 

 

3. Keterangan Saksi 

       Keterangan para Saksi yang bersangkut paut dalam perkara yang 

diungkap selama pemeriksaan dalam persidangan ( satu studi putusan 

tindak pidana no.54/Pid.S/1982/PN Sbr) 

       Bahwa dalam perkara tersebut,  diketahui  pada hari Rabu tanggal 9 

Juni 1982 jam 23.00 WIB telah terjadi penganiayaan oleh SUPANDI bin 

DELAP kepada TONI bin  IBRAHIM yakni  ketika itu TONI bin 

IBRAHIM sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya jurusan 

Cirebon-Tegal termasuk desa kalipasung, Kecamatan Babakan, 

kabupaten Cirebon telah menyerempet adik perempuan Terdakwa 
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bernama KERI yang sedang mengendarai sepeda. Terdakwa tidak terima 

karna adiknya tergeletak tidak sadar lalu Terdakwa timbul emosi dan 

terjadilah pemukulan kepada TONI. Berikut keterangan saksi-saksi 

berkaitan dengan hal tersebut : 

a. ROSIDI bin ABUBAKAR 

1) Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 1982 kira-kira jam 23.00 WIB 

ketika sampai di desa Kalipasung di jalan raya jurusan 

Cirebon- Tegal Saksi melihat banyak masyarakat berkerumun 

di jalan Raya. 

2) Lalu Saksi melihat kerumunan orang-orang tersebut dan di 

situ ada yang memberitahu ada kecelakaan dan yang 

mendapat kecelakaan bernama TONI; 

3) Kemudian Saksi turun dari motornya dan melihat TONI 

menggeletak di pinggir jalan berikut motor dan seorang anak 

perempuan berikut sepedanya; 

4) Saksi melihat TONI masih belum sadarka diri karena luka 

berat dibagian kepalanya keluar darah; 

5) Ketika saksi akan menolong TONI tiba-tiba datang WARDI 

langsung menginjak kaki TONI dan kemudian setelah TONI 

duduk dipukul dengan tangan oleh WARDI di bagian 

mukanya sebanyak satu kali; 

6) Saksi melihat WARDI mengambil patung kayu lalu memukul 

motor TONI; 

7) Kemudian Saksi lapor kepada pamong desa  Bandungan dan 

sewaktu TONI diangkut ke Rumah sakit Gunung Jati, Saksi 

tidak tahu; 

8) saksi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 1882 mendengar TONI 

meninggal dunia dio Rumah sakit Gunung jati. 
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b. RASIM bin DRA’I 

1) Saksi mendenagar laporan dari SARIP yang menenrangkan 

bahwa TONI mendapat kecelakaan di jalan Raya depan balai 

desa kalipasung; 

2) Atas laporan tersebut lalu Saksi datang dan melihat ke tempat 

kecelakaan dan sudah banyak orang berkerumun; 

3) Saksi melihat Toni tergeletak tidak sadar dalam keadaan luka 

di bagian kepala dan juga seorang perempuan tergelataak 

pula dan tidak sadar; 

4) Saksi melihat waktu Toni dan anak perempuan diangkut 

mobil Colt ke rumah sakit; 

5) Pada hari itu juga sekitar jam 01.30 malam Toni meninggal 

dunia di Rumah Sakit Gunung Jati. 

c. SARIP bin GURINDA 

1) Saksi mengalami kecelakaan di jalan Raya Yegal-Cirebon di 

Kalipasung karena sekonyong-konyong dipotong sepeda; 

2) Saksi melihat TONI jatuh tergeletak dan ketika akan 

menolong datang masyarakat akan mengeroyok lalu saksi 

Lari. 

d. ABDULLATIP bin NURHALIM 

1) Saksi menerima laporan dari ROSIDI dan menerangkan 

bahwa TONI mendapat kecelakaan lalu lintas di jalan Raya di 

Kalipasung; 

2) Atas laporan tersebut lalu saksi memerintahkan RADMAJA  

untuk pergi mengecek ketempat kejadian; 

3) tentang kejadiannya saksi tidak tahu. 

e. SAMINTA bin TASIM 

1) Saksi melihat dijalan Raya di desa Kalipasung jurusan 

Cirebon-Tegal ada kecelakaan lalu lintas; 

2) Saksi melihat KERI dan seorang laki-laki  tergeletak 

dipinggir jalan dalam keadaan tidak sadar; 
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3) Saksi menyingkirkan masyarakat supaya jangan dekat-dekat, 

tetapi tiba-tiba datang WARDI (terdakwa) dalam keadaan 

emosi mau memukul laki-laki yang dalam keadaan tidak 

sadar tersebut. Lalu Saksi dicegah dan ditarik sehingga tidak 

terjadi apa-apa; 

4) Saksi memerintahkan WARDI supaya mencari kendaraan 

dan setelah dapat lalu  para korban diangkut ke Rumah Sakit 

Gunung Jati; 

5) keesokan harinya saksi mendengar laki-laki yang mendapt 

kecelakaan yang ternyata bernama TONI meninggal dunia di 

Rumah Sakit Gunung jati. 

f. DIDI IMAN SETIADI bin NAHROWI 

1) Saksi melihat kecelakaan lalu-lintas di jalan Raya di desa 

kalipasung; 

2) Saksi melihat seorang anak perempuan dan seorang laki-laki 

menggeletak berikut sepeda dan sepeda motor; 

3) kemudian saksi melihat WARDI kakak KERI (korban 

wanita) emosi dan setelah melihat adiknya tergeletak lalu 

WARDI menghampiri korban laki-laki (TONI) akan 

memukul, akan tetapi terus dicegah bersama-sama dengan 

saksi SAMINTA sehingga tidak terjadi pemukulan; 

4) Sakdi tahu WARDI mencari kendaraan dan setelah dapat lalu 

mengangkut kedua korban ke Rumah sakit Gunung Jati; 

5) Keesokan harinya saksi mendengar  TONI meninggal di 

Rumah Sakit Gunung jati. 

g. MUKHIDIN bin DARJA, SAKTENI bin CARSA, ABIDIN bin 

SAWUL, dan TAPSIR bin H. SAKAM. 

1) Benar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan Raya 

Cirebon di desa kalipasung antara sepeda dan sepeda motor; 
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2) Atas kecelakaan tersebut saksoi melihat dua korban satu laki-

laki, dan satu perempuan tergeletak dipinggir jalan tidak 

sadarkan diri; 

3) Para saksi tidak melihat WARDI melakukan pemukulan 

terhadap korban laki-laki terhadap TONI. 

 

4. Keterangan Terdakwa 

       Keterangan terdakwa di persidangan yaitu senagai berikut: Pada hari 

Rabu tanggal 9 Juni 1982 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa 

dibangunkan oleh orang tuanya bahwa adiknya Keri telah meninggal 

dunia tertabrak motor di jalan Raya Cirebon tegal desa kalipasung. Lalu 

Terdakwa pergi ke tempat kejadian dan di situ melihat Keri adiknya 

tergeletak di pinggir jalan depan warung dalam keadaan tidak sadar. 

Sepeda rusak dan selain itu Terdakwa  melihat seorang laki-laki katanya 

pengandara motor sedang duduk di pinggir jalan dalam keaadaan luka 

berat di bagian belakang kepala dan duduk sambil memegangi lukanya. 

Terdakwa setelah melihat Keri adiknya tidak sadar dan diperkirakan mati, 

lalu terdakwa emosi yang maksudnya mau memukul korban laki-laki 

yang kemudian Terdakwa tahu namanya Toni. Niat Terdakwa untuk 

memukul Tono tidak terlaksana karena dihalang-halangi Didi, Iman 

setiadi,dan Saminta. Terdakwa disuruh saksi saminta untuk mencari 

kendaraan dan setelah dapat lalu kedua korbaan dibawa kerumah sakit. 

Terdakwa menunggu adiknya Keri dan pada malam hari Terdakwa 

mendengar Toni meninggal dunia. 

 

5. Pertimbangan Hakim 

a. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya 

terdakwa tidak keberatan terkecuali keterangan saksi Rosidi bin 

Abubakar terdakwa menyangkal melakukan pemukulan terhadap 

Toni. 
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b. Menimbang salanjutnya di persidangan telah dibicarakan Visum et 

Repertum No. 2001/ KS.032.2/1982/ Pro Yustisia, tertanggal 15 Juni 

1982 dikeluarkan Rumah Sakit Gunung Jati yangt ditanda-tangani dr. 

Wiriadi santoso, dan telah diterangkan tentang isinya. 

c. menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang diterangkan 

beserta adanya bukti surat maka Hakim wajib untuk 

mempertimbangkan tentang hal ikhwal perbuatan terdakwa apakah 

perbuatan tersebut terbukti atau tidak. 

d. menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat 

dakwaan trsbut di atas, dimana penuntut umum berkesimpulan bahwa 

perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan 

menyakinkan dan karenanya minta supaya terdakwa dibebaskan dari 

segala dakwaan. 

e. menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang 

didasarkan adanya alat bukti saksi, surat serta keterangan terdakwa 

sendiri yang bersangkut paut satu dengan lainnya, maka terbukti 

fakta-fakta sebagai brikut: 

1) Bahwa benar telah terjadi serempetan antara sebuah motor dan 

sepeda. 

2) Bahwa benar akibat serempetan tersebut pengemudi sepeda 

maupun pengemudi motor jatuh. 

3) bahwa benar pengemudi sepeda nama Keri dan yang membonceng 

motor nama Toni jatuh tergeletak di pinggir jalan tidak sadarkan 

diri. 

4) Bahwa benar Toni luka parah di belakang kepala dan berdarah. 

5) Bahwa benar terdakwa emosi dan akan melakukan pemukulan 

terhadap Toni akan tetapi berhasil dicegah 

6) Bahwa benar kemudian korban toni meninggal dunia di Rumah 

Sakit Gunung Jati. 
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f. Menimbang bahwa sekarang perlulah dibuktikan apakah fakta-fakta 

yang terbukti disidang tersebut memenuhi unsur-unsur yang 

didakwakan kepada terdakwa. 

g. Menimbang bahwa selanjutnya apakah dapat dibuktikan adanya niat 

(opzet) dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya, kareana hal 

demikian itu disyaratkan oleh Pasal 197 (1) sub. b. KUHAP. Dalam 

hal mempertimbangkan keputusan disusun secara ringkas mengenai 

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang 

yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

h. Menimbang bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan lalu-lintas 

dan ada dua orang korban yang masing-masing tidak sadarkan diri. 

i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang, 

benar wardi (terdakwa) emosi mendengar dan melihat adiknya keri 

yang tergelatak yang dikira mati. 

j. Menimbang, bahwa atas dua hal tersebut Toni (korban) telah dalam, 

keadaan sakit, menderita luka parah serta tidak sadarkana diri. 

k. Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan sakit luka parah korban 

Toni memang akibat jatuh dari motor ke atas jalan Raya Cirebon-

Tegal. 

l. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas yang didasarkan keterangan saksi, terdakwa maupun barang bukti  

ternyata unsur sebagaimana dimaksut Pasal 351 (1, 2, 3) KUHP tidak 

dapat dipenuhi dengan tepatlah requisitoir penuntut umum. 

m. Menimbang, bahwa karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala 

dakwaan. 

n. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala 

dakwaan. 

o. Menimbang, bahwa oleh karrna terdakwa dibebaskan maka biaya 

perkara dibebankan kepada negara. 
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6. Amar Putusan 

       Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan 

serta mengingat akan Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan, majelis hakim memutuskan: 

a. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPANDI alias WARDI bin DELAP 

tidak terbukti versalah melakukan  kejahatan sebagaimana disebutkan 

dalam tuduhan pasal 351 (1), (2), (3) KUHP, oleh karena itu 

membebaskan ia dari segala tuduhan; 

b. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara; 

c. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan; 

d. Menetapkan barang bukti berupa Visum et Repertum tetap 

dilampirkan dalam berkas perkara ini. 

 

PEMBAHASAN 

       Penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de auditu 

dalam penilaian keterangan saksi sebagai bukti oleh hakim Pengadilan 

Negeri Sumber. 

a. Penerapan asas unus testis nullus testis 

       Berdasarkan Putusan No:54/Pid.S/1982/PN Sbr tentang tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan oleh Supandi alias Wardi bin Delap 

terdapat satu saksi yaitu Rosidi bin abubakar yang pada pemeriksaan 

pengadilan dengan dibawah sumpah saksi Rosidi menyatakan bahwa 

saksi ketika akan menolong toni tiba-tiba datang terdakwa Wardi 

langsung menginjak kaki toni dan kemudian setelah Toni duduk dipukul 

dengan tangan oleh terdakwa Wardi di bagian mukanya sebanyak satu 

kali. Keterangan saksi Rosidi tersebut tanpa dikuatkan oleh bukti lainnya. 

Beberapa saksi lain diantaranya Saminta bin Tasim, Didik Iman Setiadi 

bin Nahrowi, Mukhidin bin Darja, Sakteni bin Carsa, Abidin bin Sawul, 

dan Tapsir bin H. Sakam pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi 

tidak melihat terdakwa Wardi melakukan pemukulan terhadap korban 

Toni. Majelis Hakim berpendapat bahwa: 
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1) Didalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan hakim 

menjelaskan berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi yang diperoleh 

selama pemeriksaan di persidangan. 

2) Keterangan saksi yang tersebut didalam persidangan pada pokoknya 

terdakwa tidak keberatan terkecuali keterangan saksi Rosidi bin 

Abubakar terdakwa menyangkal melakukan pemukulan terhadap 

Toni. 

3) Berdasarkan Visum et repertum No. 2001/KS.032.2/1982/Pro yustisia 

bahwa luka-luka dikepala bagian belakang yang menyebabkan korban 

Toni meninggal dunia adalah karena akibat jatuh dari sepeda motor 

keaspal di jalan raya Cirebon-Tegal. 

4) Niat terdakwa untuk melakukan pemukulan tidak terlaksana karena 

dicegah serta ditarik Saksi Saminta dan Didi Iman Setiadi bin 

Nahrowi. 

5) Yang mengetahui terdakwa Wardi bin Gelap melakukan pemukulan 

terhadap Toni, hanya seorang saksi saja yaitu Rosidi Bin Abubakar, 

tanpa dikuatkan oleh bukti lainnya. 

6) Oleh karenanya keterangan Saksi tersebut tidak dapat dipakai dasar 

penentuan kesalahn terdakwa, karena satu saksi bukan saksi (unus 

testis nulus testis ) 

7) Atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesengajaan (OPZET) 

tidak terpenuhi seperti yang tercantum dalam pasal 351 ayat 1,2, dan 

3 KUHP. 

Keterangan yang diberikan oleh saksi Rosidi merupakan kesaksian 

yang berasal dari seorang diri dan tidak didukung oleh kesaksian lainnya. 

Kesaksian yang demikian oleh Majelis Hakim dianggap tidak mempunyai 

nilai kesaksian secara yuridis atau Unus Testis Nullus Testis. 

 

b. Penerapan Asas Testimonium De Auditu. 

       Mengenai testimoniun de auditu dalam putusan No:54/Pid.S/1982/PN 

Sbr mengenai perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Wardi 
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bin Delap terdapat satu saksi yaitu Abdulatip bin Nurhalim bahwa saksi 

menerangkan dirinya tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri 

kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut. Saksi hanya menerima 

laporan dari Rosidi yang menerangkan bahwa Toni mendapat kecelakaan 

lalu-lintas di jalan Raya di kali pasung. Jadi dalam hal ini saksi Abdullatif 

tidak melihat secara langsung tentang kejadian kecelakaan ataupun 

dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Supandi alias Wardi bin 

Delap. Lalu saksi abdulatip memerintahkan saksi Ratmadja untuk pergi 

mengecek ketempat kejadian perkara. pengertian saksi menurut Pasal 1 

butir 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 

yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”. Sementara  keterangan saksi 

berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP 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” 

       Keterangan yang diberikan oleh saksi Abdulatip merupakan 

keterangan yang didengar dari orang lain jadi kesaksian tersebut dinilai 

oleh majelis hakim dianggap tidak mempunyai nilai kesaksian secara 

yuridis. 

 

B. Kekuatan Pembuktian asas unus testis nullus testis dan Testimonium De 

Auditu Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. 

       Untuk membahas pembuktian asas unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu dalam dalam tindak pidana penganiayaan  

No.54/Pid.S/1982/PN Sbr, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia 

Pasal 351 KUHP dengan terdakwa SUPANDI alias WARDI bin DELAP 

adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan Pembuktian Unus Testis Nullus testis  

Kekuatan Pembuktian asas unus testis nullus testis adalah sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



a) Bahwa Salah satu alat bukti yang mendapat penilaian adalah keterangan 

saksi. Berdasarkan hasil penilaian hakim terhadap sejumlah keterangan 

saksi, maka diketahui bahwa beberapa keterangan saksi dianggap 

bersifat unus testis nullus testis, yaitu Rosidi Bin Abubakar, tanpa 

dikuatkan oleh bukti lainnya. ternyata dibantah oleh Terdakwa dan juga 

tidak dibenarkan oleh kesaksian-kesaksian di bawah sumpah lainnya. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh 

saksi Rosidi bin Abubakar merupakan kesaksian yang berasal dari 

seorang diri dan tidak didukung oleh kesaksian lainnya. Kesaksian yang 

demikian oleh Majelis Hakim dianggap tidak mempunyai nilai 

kesaksian secara yuridis atau Unus Testis Nullus Testis. 

b) Bahwa keterangan yang berikan oleh saksi Abdullatif bin Tasim 

ternyata menurut fakta dalam persidangan merupakan keterngan 

berdasarkan pada laporan dari Rosidi yang menerangkan bahwa Toni 

mendapat kecelakaan lalu-lintas di jalan Raya di kali pasung, jadi dalam 

hal ini saksi Abdullatif tidak melihat secara langsung tentang kejadian 

kecelakaan ataupun dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Supandi 

alias Wardi bin Delap. Kesaksian yang diberikan oleh Abdullatif bin 

Tasim tersebut oleh tersebut oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai 

testimonium de auditu dengan pertimbangan bahwa kesaksian tersebut 

hanya berdasarkan pendengaran saja. Majelis Hakim berkesimpulan 

kesaksian yang diberikan oleh saksi Abdullatif bin Tasim tersebut tidak 

dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. 

       Menelaah kekuatan pembuktian unus testis nullus testis (satu saksi 

bukan saksi) yang dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang 

mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya. Ini dapat dibandingkan dengan Pasal 300 ayat (1) 

HIR dahulu yang mengatakan bahwa hakim Pengadilan negeri tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal 
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kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan 

terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain. 

       Menurut pakar ahli yaitu D. Simon, satu keterangan saksi yang berdiri 

sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan 

saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu keadaan 

tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge 

Raad bahwa dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsure 

(bestanddel) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. 

Sv. Pendapat D. Simon tersebut dapat disadur bahwa tidak  bertentangan 

dengan Pasal 185  ayart (2) dan (4) KUHAP. Jika keterangan saksi berdiri 

sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau sebagai suatu 

unsure delik. 

       Pasal 185 ayat (4) mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri 

sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan 

sebagai suatau 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. 

       Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi (unus teetis 

nullus testis) hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan 

singkat. Tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan 

dari penjelasan  Pasal 184 KUHAP yaitu “Dalam acara pemeriksaan cepat, 

keyakinan hakim culup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi ini berarti 

satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjik, atau kterangan 

terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk 

memidana  terdakwa dalam perkara cepat. 

       Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan 

suatu kewajiban untuk menjadi saksi jika dipanggil oleh penyidik yang 

diberikan kewenangan untuk itu ( Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) 

KUHAP). Namun terdapat aturan khusus mengenai keterangan saksi yang 

diatur dalam Pasal 185 KUHAP, pada pokoknya mengatur mengenai 

syarat sahnya keterangan saksi. Ketentuan mengenai penggunaan satu 
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saksi bukan saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) di dalam KUHAP 

diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), (4). Berdasarkan ketentuan pasal 

tersebut, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja 

tidak cukup. Namun keterangan satu saksi tersebut bisa diakui jika disertai 

alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).  

       Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi Rosidi bin 

Abubakar oleh Majelis Hakim tidak dapat dipakai sebagai dasar penentuan 

kesalahan terdakwa dan bukan merupakan alat bukti yang sah, sehingga 

keterangan saksi tersebut harus diabaikan. 

 

2. Kekuatan Pembuktian Testimonium De auditu 

       Kekuatan Pembuktian asas testimonium de auditu adalah sebagai 

berikut: Mengenai testimoniun de auditu dalam putusan 

No:54/Pid.S/1982/PN Sbr mengenai perkara penganiayaan yang dilakukan 

oleh terdakwa Wardi bin Delap terdapat satu saksi yaitu Abdulatip bin 

Nurhalim bahwa saksi menerangkan dirinya tidak melihat, mendengar, dan 

mengalami sendiri kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut. Saksi 

hanya menerima laporan dari saksi Rosidi bin abubakar saja, lalu saksi 

abdulatip memerintahkan saksi Ratmadja untuk pergi mengecek ketempat 

kejadian perkara. 

       Pembuktian testimonium de auditu berdasarkan KUHAP, hanya dapat 

merujuk Penjelasan Pasal 185 ayat (1), karena pengaturan mengenai 

testimonium de auditu memang hanya terdapat dalam Penjelasan Pasal 185 

ayat (1) KUHAP, dimana penjelasan pasal tersebut secara tegas 

menyatakan “Dalam Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. 

        Pengaturan yang demikian memang tidak dapat mengantisipasi 

perrkembangan hukum pembuktian, sehingga kemudian muncul 

pengecualian-pengecualian terhadap penggunaan  testimonium de auditu, 

yang sudah tentu kemudian menimbulkan pro kontra dan pendapat dari 

berbagai pihak mengenai kekuatan pembuktian testimonium de auditu. 
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Berikut penulis uraikan mengenai pendapat-pendapat terkait kekuatan 

pembuktian testimonium de auditu tersebut.  

       Memberi daya bukti kepada kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat 

didengar, dilihat, atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga 

memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-

keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Kemudian 

dijelaskan lagi,  bahwa keterangan de auditu rasanya lebih tepat, tidak 

diberi daya bukti, yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. 

Dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangan-

keterangan tersebut kepada saksi de auditu  (Andi Hamzah 2008:261-262). 

       Pendapat berikutnya, menurut Andi Hamzah, sesuai dengan 

penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian de auditu tidak 

diperkenanakan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum 

acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang 

saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, 

maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di 

Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar 

oleh hakim, walaupun tidak mempunya nilai sebagai bukti kesaksian, 

tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua 

alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pengamatan 

hakim tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah, maka kesaksian de 

auditu tidak dapat dijadikan  alat bukti melalui pengamatan hakim, 

mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya 

hendak diserahkan kepada hakim (Andi Hamzah 2008:261). 

       Larangan menggunakan testimonium de auditu sebagai alat bukti 

merupakan hal yang semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa jika 

ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan 

dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan 

begitu saja. Karena dimungkinkan pendengaran suatu peristiwa dari orang 

lain, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian 
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terhadap terdakwa. Larangan menggunakan testimoium de auditu 

bertujuan untuk mencegah agar keterangan seseorang yang mendengar 

suatu peristiwa dari orang lain, tidak dipergunakan sebagai bukti langsung 

mengenai yang dialami oleh orang itu ( Djoko Prakoso,1988:73).  

       Sedangkan pendapat Djoko Prakoso dan pakar hukum lainnya yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan 

Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti  suatu keterangan saksi de 

auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja 

terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah 

semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang 

menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, 

kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. 

Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat 

berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap 

terdakwa. 

       Menanggapi perbedaan pendapat mengenai testimoium de auditu, 

dimana ada yang berpendapat bahwa testimoium de auditu tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti, sebagian ahli menyatakan bahwa keterangan 

de auditu tidak dapat begitu saja dikesampingkan karena dapat digunakan 

untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian. Kedua pendapat tersebut 

sebenarnya tidak salah, penafsiran yang tepat terhadap testimonium de 

auditu ialah keterangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah 

keterangan saksi. Keterangan yang diperoleh dari orang lain atau cerita 

orang lain ( kesaksian de auditu) bukan merupakan keterangan saksi. Akan 

tetapi ada kalanya   kesaksian de auditu bermanfaat untuk memberi 

petunjuk kepada penyidik ( Leden Marpaung, 2009: 33-84). 

       Menurut Harun M.Husein, terpenuhinya ketiga syarat atau salah satu 

syarat kesaksian, akan sangat menentukan nilai kesaksian seorang saksi. 

Syarat yang didengar tersebut tidak boleh ditafsirkan yang ia dengar dari 

orang lain, harus yang ia dengar itu ditafsirkan sebagai yang dengar secara 
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langsung (ia dengar sendiri) dalam peristiwa itu. Apabila keterangan saksi 

itu berisi hal-hal yang ia dengar dari orang lain, maka kesaksiannya 

disebut testimonium de auditu. Kesaksian demikian sesuai dengan 

ketentuan Pasal 185 ayat ( 1) KUHAP, tidak memiliki nilai pembuktian. 

       Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari penyidik / penyidik 

pembantu yang melakukan pemeriksaan saksi. Sering terjaidi 

dipersidangan ternyata bahwa saksi yang diperiksa tersebut tidak melihat, 

mendengar, atau mengalami sendiri kejadian itu, tetapi ia memberikan 

keterangannya berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh dari orang 

lain. Kesaksian yang demikian itulah yang disebut testimonium de auditu ( 

Harun M.Husein, 1991:167). 

Nilai pembuktian testimonium de auditu, sangat bergantung pada 

pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Pada prinsipnya 

banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit 

diterima sebagai nilai bukti penuh (Munir Fuady, 2006:132). Alasan 

mengapa testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, 

adalah karena   testimonium de auditu memiliki kelemahan, yaitu : 

a. Karena kesaksian de auditu tidak dapat menghadirkan saksi yang 

sebenarnya ke pengadilan untuk didengar oleh hakim dan  para pihak, 

sedangkan kehadiran saksi ke pengadilan karena formalitas pengadilan 

akan menyulitkan saksi ketika ingin menceritakan yang tidak 

sebenarnya. 

b. Karena ksaksian de auditu tidak dibedakan mana yang merupakan 

kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gosip atau rumor 

belaka. 

c. Karena kesaksian de auditu tidak berhadapan dengan pihak yang 

menderita dari kesaksian itu sedangkan jika berhadapan dengan orang 

yang terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi tersebut 

secara psikologis sulit untuk menceritakan yang tidak benar. 

d. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di pengadillan 

mendengarnya, tidak pernah mengucapkan sumpah di pengadilan 
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ketika mengucapkan kesaksiannya  sehingga kadar kebenarannya 

menjadi berkurang. 

e. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di pengadilan 

mendengarnya, tidak hadir di pengadilan, tidak ada pertanyaan yang 

dapat diajukan dan tidak dapat dilakukan eksaminasi silang sehingga 

tidak dapat diketahui seberapa jauh kesaksiannya itu akurat. 

f. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke pengadilan, maka 

terdapat masalah validitas dari kesaksiannya, yaitu tidak dapat 

diketahui sejauh mana keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, 

keseriusan, dan ketulusan hatinya. 

g. Karena problem ambiguitas bahasa. Dalam hal ini, tidak diketahui apa 

persisnya yang dimaksudkannya ketika mengucapkan sesuatu kata, 

misalnya, jika disebut kata-kata ”cepat” menjadi tidak jelas sebenarnya 

seberapa cepat yang dimaksudkannya. 

h. Karena saksi tidak hadir di pengadilan yang terbuka untuk 

umum,padahal jika hadir di penagdilan yan terbuka  untuk umum 

segan bagi saksi untuk berbohong karena menyangkut kredibilitasnya 

di depan masyarakat (Munir Fuady,2006:133).  

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang  

menolak kesaksian de auditu. Putusan (ketetapan) Landraad Telukbetung, 

14 Juli 1938 ( T.148 halaman 1683) menolak memberi daya bukti 

kesaksian demikian dengan alasan” suatu kesaksian de auditu tidak dapat 

dianggap mempunyai daya bukti sah”. Putusan tersebut dikuatkan oleh 

Raad van Justice di Batavia.  

       Sebaliknya ketetapan Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939, 

pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian de 

auditu dengan alasan:” keterangan-ketarangan korban yang telah 

meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya segera setelah 

berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada 

dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya 

bukti, ditilik dari keadaan disekitar pemberian keterangan-keterangan” 
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keterangan ini dikuatkan oleh Raad van Justitie di Batavia  (Andi Hamzah, 

2008:263). 

Dari keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian de auditu, 

tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian de auditu  diterima 

atau tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan 

kasus demi kasus. Keberatan terhadap kesaksian de auditu ( testimonium 

de auditu) dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses 

pembuktian langsung didepan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh 

proses itu.yang merupakan pembuktian terbaik( the best evidence) (Andi 

Hamzah, 2008:263). 

Kemudian, sesudah berlakunya Ned. Sv. yang baru, muncul pendapat 

yang saling berlawanan (pro dan kontra) tentang kekuatan pembuktian  

testimonium de auditu ini. Dimulai oleh Taverne segera setelah berlakunya 

Ned.Sv. yang baru tersebut, yang mengatakan bahwa menurut sejarah dan 

sistem Ned.Sv. yang baru dan juga kebutuhan praktek, menuntut diakuinya 

kekuatan pembuktian testimonium de auditu. Dengan demikian, menurut 

van Bemmelen, Taverne menentang yurisprudensi dan pendapat para 

penulis. Segera setelah tulisan Taverne tersebut HR mengikutinya, 

mengakui kekuatan pembuktian keterangan de auditu, dengan arrestinya 

tanggal 20 Desember 1926, W.11601,NJ 1927,85, bertentangan dengan 

konklusi Jaksa Agung Muda Mr. Besier. 

       Sesudah itu timbul pro kontra mengenai testimonium de auditu. Pihak 

yang kontra memberi argumentasi sebagai berikut : 

a. Jika demikian, dimungkinkan pembuktian dari tangan kedua atau 

ketiga. 

b. Keterangan saksi hanya mempunyai nilai jika diberikan sumpah 

sehingga merupakan alat bukti. 

c. Mungkin terjadi bahwa seluruh pelaksanaan pembuktian terkonsentrasi 

pada polisi atau penyelidik yang berita acaranya menciptakan hukum 

juga asas pemeriksaan langsung oleh hakim telah dipotong. 
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       Sedangkan alasan pihak yang pro memberi argumentasi sebagai 

berikut: 

a. Dengan jalan ini tidak satupun bahan bukti yang hilang, jika tidak maka 

walaupun ada, tidak diceritakan didepan hakim. 

b. Keterangan saksi mendapat sifat ketidakbenaran dan tidak berkaitan 

jika keterangan de auditu sengaja disingkirkan. 

c. Kesaksian de auditu tidak disebut didepan hakim, tidak dapat disangkal 

bahwa itu turut memperkuat keyakinan hakim adalah lebih baik jika 

hakim dalam pertimbangannya menyebut bukti-bukti sampai berapa 

jauh keterangan demikian memainkan peranan dalam penyusunan bukti. 

d. Adalah tidak logis jika suatu ucapan yang seringkali dikeluarkan 

berdasarkan keadaan emosional dan didengar untuk keadilan diterima 

sebagai bukti, dan begitu pula tidak menerima suatu pemberitahuan 

yang menurut keterangn seorang saksi diterangkan kepadanya oleh 

orang lain dalam keadaan tentram dan tenang. 

       Kesimpulan yang dapat ditarik dari argumentasi golongan yang pro 

dan kontra kesaksian de auditu sebagai alat bukti ialah perlu diberikan 

jawaban yang jelas apa yang dimaksud dengan kesaksian de auditu atau 

hearsay evidence itu. Masalah ini rupanya menjadi masalah universal, baik 

di Indonesia dan negeri Belanda yang dapat dilihat dari yurisprudensi dan 

doktrin, maupun di Amerika Serikat yang mengenal pula masalah hearsay 

ini. Dimanapun pengakuan terhadap hearsay sebagai alat bukti tergantung 

pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan 

dengan itu. Pada umumnya hearsay diterima sebagai alat bukti tetapi 

dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Tidak diajukan sebagai 

hearsay (Andi Hamzah, 2008:263-265). 

       Mencermati pendapat mengenai kekuatan pembuktian testimonium de 

auditu sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa, 

pada pokoknya para pakar hukum menyatakan bahwa testimonium de 

auditu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Namun, testimonium de 

auditu dapat dijadikan sebagai petunjuk. 
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       Penulis sependapat dengan Leden Marpaung yang menyatakan bahwa 

penafsiran yang tepat terhadap testimoium de auditu ialah keterangan 

tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah keterangan saksi. 

Karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 

Sedangkan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas 

menyatakan ” Dalam Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Mengingat 

pengertian saksi  menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah “orang yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 

dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami 

sendiri” dan pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 

KUHAP 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”, maka orang yang tidak melihat, mendengar, 

mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tidak dapat dijadikan saksi 

dengan demikian keterangan mengenai peristiwa yang disampaikan oleh 

orang lain sehingga tidak dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi 

bukan merupakan keterangan saksi.  

       Sedangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri harus mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu 

kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan 

saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil 

pemikiran seorang saja bukan merupakan saksi (Pasal 185 ayat (5) 

KUHAP). Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan “ Dalam 

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain 

atau testimonium de auditu”. 

       Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi 

penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan : 
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a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam 

peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya 

dalam peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan semacam itu tidak 

mempunyai kekuatan nilai pembuktian. 

b.  Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai 

hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat 

bukti. Keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan 

ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dianggap 

sebagai alat bukti. 

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan 

merupakan keterangan saksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 

(5) setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran 

saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan 

kesalahan terdakwa (M.Yahya Harahap, 2005:286). 

       Larangan menggunakan keterangan saksi de auditu sudah lama 

dikenal dalam berbagai sistem hukum di dunia, misalnya, dalam 

hukum Yunani, pada zaman Aristoteles sudah dikenal larangan ini. 

Pada zaman itu, di Yunani, saksi de auditu  tidak diperkenankan untuk 

didengar, dengan beberapa kekecualian. Kekecualian tersebut, antara 

lain, adalah sebagai berikut: 

a. Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia 

b. Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di luar negeri 

sehingga tidak mungkin dihadirkan di pengadilan ( A.R.W. 

Harrison dalam Munir Fuady, 2006:132). 

       Dengan demikian dalam pemeriksaan di pengadilan dalam kasus 

penganiayaan dengan terdakwa Wardi bin Delap, keterangan saksi 

Abdulatip bin Nurhalim tidak perlu digunakan sebagai pertimbangan oleh 

Majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena keterangan saksi 

abdulatip bin Nurhalim merupakan testimonium de auditu. 

       Maka didalam Penerapan asas unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia 
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untuk menjadi seorang saksi, seseorang harus dapat memberikan 

keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami 

sendiri. Jika diteliti aturan mengenai keterangan saksi dalam KUHAP, 

diatur dalam Pasal 108, 112, 116, 160 sampai dengan 165, 167, 168, 169, 

170, 173, 174, 185. Pasal-pasal tersebut terutama berisi ketentuan 

mengenai orang yang dapat menjadi saksi. Dari pengaturan yang demikian 

runtut dalam KUHAP mengenai ketentuan orang yang dapat menjadi 

saksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan dapat tidaknya 

seseorang menjadi saksi adalah termasuk dalam proses mencari kebenaran 

materiil, karena penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi saksi dapat 

menentukan keabsahan saksi. 

       Dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Wardi bin 

Delap, mengenai keterangan saksi ditemukan unus testis nullus testis dan 

testimonium de auditu, sedangkan pertimbangan-pertimbangan Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada keterangan saksi, 

terdakwa, maupun barang bukti. Sehingga dengan adanya unus testis 

nullus testis dan testimonium de auditu dalam keterangan saksi sangat 

berpengaruh bagi Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam 

menjatuhkan putusan bagi terdakwa Wardi bin Delap. Ternyata unsur 

sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP tidak dapat 

dipenuhi, sehingga majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa  

supandi alias Wardi bin Delap tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan 

sebagaimana disebutkan dalam tuduhan Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP 

oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan 

memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan. 
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BAB IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

 

       Berdasarkan apa yang di uraikan dalam rumusan masalah, hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan dua 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de auditu dalam 

penilaian keterangan saksi sebagai bukti oleh hakim Pengadilan Negeri 

Sumber adalah sebagai berikut: 

a. Kesaksian dari Rosidi bin Abubakar dinilai oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Sumber yang menangani tindak pidana penganiayaan dengan 

terdakwa Wardi bin Delap sebagai unus testis nullus testis karena 

merupakan kesaksian tunggal dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. 

b. Kesaksian Abdullatip bin Nurhalim dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Sumber yang menangani tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa 

Wardi bin Delap sebagai kesaksian testimonium de auditu karena hanya 

mendapatkan laporaan dari Rosidi. 

2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dikategorikan sebagai unus testis 

nullus testis dan testimonium de auditu dalam pemeriksaan tindak pidana 

penganiayaan dengan terdakwa  Supandi alias Wardi bin Delap di pengadilan 

Negeri Sumber adalah sebagai berikut: 

a. Kesaksian dari Rosidi bin Abubakar oleh hakim tidak dapat 

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP karena merupakan unus testis 

nullus testis.  

b. Kesaksian Abdullatip bin Nurahim oleh hakim juga dikesampingkan, 

artinya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut 

bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 

yang berupa keterangan saksi dari suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
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sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu. Melainkan bukan dari testimonium de auditu. 

       Dengan adanya unus testis nullus testis dan testimonium de auditu dalam 

keterangan saksi sangat berpengaruh bagi Majelis Hakim untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa Wardi bin Delap. 

Ternyata unsur sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP tidak 

dapat dipenuhi, sehingga majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa  

supandi alias Wardi bin Delap tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan 

sebagaimana disebutkan dalam tuduhan Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP oleh 

karena itu membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan memerintahkan supaya 

terdakwa dibebaskan. 

 

B. Saran – saran 

1. Seharusnya kesaksian testimonium de auditu tidak perlu dijadikan sebagai 

seorang saksi. Karena syarat menjadi saksi harus apa yang dia lihat, dia 

dengar, dan dia alami sendiri. 

2. Para hakim dalam menerapkan asas unus testis nullus testis dan testimonium 

de auditu hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. 

Hakim harus melakukan penilaian yang seksama terhadap materi keterangan 

dengan memperhatikan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. 
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