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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan hal yang penting saat 

pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena berdasarkan tahapan 

pembuktian inilah terjadi suatu proses atau perbuatan membuktikan untuk 

menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa atas suatu perkara pidana di dalam 

sidang pengadilan. Untuk menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut 

bersalah atau tidak, kesalahannya harus dapat dibuktikan paling sedikit dengan 

dua jenis alat bukti seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

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

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya” 

  Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 

KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian,  

KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang 

tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, dapat ditemukan 

beberapa definisi pembuktian dari ahli hukum, diantaranya menurut Adami 

Chazawi
1
 “Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan 

berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai 

                                                           
1
  Adami Chazawi SH. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung : 

Penerbit Alumni hlm. 82 
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kebenaran, melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”. 

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung  

jawabkannya.2 

Dalam penelitian hukum ini penulis akan fokus terhadap satu jenis alat 

bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu keterangan saksi. Sedangkan, alat bukti 

yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1)  ada lima jenis yaitu: 

a. keterangan saksi, 

b. keterangan ahli, 

c.  surat, 

d. petunjuk, dan 

e. keterangan terdakwa. 

Sebelumnya pengaturan tentang saksi juga sudah didefiniskan dalam Pasal 

1 angka 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa : ”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”, kemudian pada Pasal 1 angka 27 KUHAP juga diatur bahwa : 

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya 

itu” 

                                                           
2
   Darwan Prinst. (2002). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, hal.133   
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 Ketentuan mengenai kriteria saksi dalam KUHAP tersebut yang selama ini 

menjadi pedoman pembuktian dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan 

terhadap perkara-perkara pidana, namun yang menarik pengertian dan kriteria 

tentang saksi / keterangan saksi dalam hukum acara pidana tersebut berubah sejak 

Mahkamah Konstitusi memutus perkara uji materi KUHAP melalui putusan 

nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 

2011 pada sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Mahfud 

MD. 

 Perkara uji materi tersebut berawal dari permohonan pengujian Pasal 1 

angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yang diajukan Prof .Yusril Ihza Mahendra . Yusril mengajukan empat saksi 

meringankan untuk dirinya dalam kasus biaya akses Sistem Administrasi Badan 

Hukum (Sismimbakum) yang ditangani Kejaksaan Agung. Empat orang itu, yakni 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, 

mantan Wapres Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. Yusril sendiri ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus tersebut.
3
 Permohonan uji materi ini dilakukan karena 

penyidik Kejaksaan Agung pada saat itu menolak empat saksi yaitu Jusuf Kalla, 

Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kwik Kian 

Gie. Keempat tokoh tersebut dianggap sebagai saksi menguntungkan bagi Yusril 

sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum 

(Sisminbakum). Namun Kejaksaan beralasan keempat saksi yang menguntungkan 

                                                           
3
  Ririn Agustia. Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Gugatan Yusril. 

http://www.tempo.co diakses pada tanggal 28 Juni 2013 pukul 20.00 WIB 
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itu dianggap tak memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, 

dan mengalami kasus itu sesuai Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. 

 Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai 

berikut : 

a) Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) 

dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 

116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk 

pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak 

selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; 

b) Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) 

dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 

27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak 

dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan 

dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak 

pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri” 
4
 

(cetak tebal oleh penulis) 

Berdasarkan kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh 

penulis sudah dicetak tebal tersebut, dapat difahami bahwa semenjak putusan itu 

                                                           
4
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 hlm. 92 
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diucapkan maka telah terjadi pergeseran makna saksi / keterangan saksi yang 

diatur oleh KUHAP.  

Jika sebelumnya menurut KUHAP  saksi adalah orang dapat menerangkan 

peristiwa pidana berdasarkan apa yang dia alami sendiri, dia dengar sendiri, dia 

ketahui sendiri. Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak 

sepenuhnya dibenarkan demikian karena makna saksi / keterangan saksi termasuk 

pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana meskipun keterangan tersebut tidak 

ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri. 

Hal tersebut sangatlah menarik karena sebagaimana penjelasan Pasal 185 

KUHAP, bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain, atau “testimonium de auditu”
5
.  Sedangkan berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menutup kemungkinan kesaksian 

testimonium de auditu juga dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi, 

sehingga disini terjadi pergeseran makna saksi / keterangan saksi dalam KUHAP. 

  Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan 

untuk melakukan penulisan hukum yang akan mengulas tentang permasalahan-

permasalahan yang telah disebutkan pada latar belakang dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERLUASAN MAKNA KETERANGAN 

SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT 

KUHAP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-

VIII/2010” 

                                                           
5
  Darwan Prinst. (2002). Op.cit hlm. 139 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah perluasan makna alat bukti keterangan saksi a de charge 

dalam KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

VIII/2010 ? 

2. Apakah akibat hukum terhadap pemaknaan saksi a de charge dalam 

KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perluasan makna keterangan saksi a de 

charge sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP pasca Mahkamah 

Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010 atas  permohonan uji materi Pasal 1 

angka 26 dan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam memaknai alat bukti keterangan 

saksi a de charge dalam hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

D.1.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam suatu penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, adapun manfaat yang di pakai penelitian adalah sebahgai berikut: 

1. Manfaat teoritis: 
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a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tentang 

penelitian hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana dan 

hukum tata negara. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis 

di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a.  Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  

luas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-

VIII/2010 atas  permohonan uji materi Pasal 1 angka 26 dan Pasal 

1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

b. Dengan adanya penelitian ini, penegak hukum diharapkan harus 

bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan tetap menghormati 

konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara ini agar setiap 

kebijakan ataupun keputusan yang diambil merupakan kebijakan 

yang tidak melanggar hak-hak konstitusional setiap warga negara 

yang berkepentingan. 

c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 

serta mengaplikasikan ilmu yang di peroleh penulis selama studi di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D.2. Kegunaan  

Kegunaan penilitian adalah agar dalam penelitian ini bisa mencakup beberapa 

elemen agar penelitian ini bisa maksimal sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dengan  penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru 

guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat, dan juga 

sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan bidang 

ilmu hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat pencari 

keadilan dapat lebih  memahami permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembuktian tindak pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 

65/PUU-VIII/2010. 

3. Bagi Penegakan Hukum 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penegak hukum dalam 

sistem peradilan pidana dapat mengembangkan cara pandangnya dengan 

lebih memahami aspek yuridis dan teoritis mengenai hukum pembuktian 

pada setiap proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun 

persidangan 

4. Bagi Mahasiswa    

Diharapkan semua mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru 

mengenai hal tersebut diatas sehingga nantinya apabila terjun dalam 
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masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam memberikan pendidikan 

hukum kepada masyarakat. 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan diperlukan adanya 

pendekatan dengan mempergunakan jenis-jenis tertentu yang bersifat ilmiah. 
6 

Maka dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melakukan 

kajian terhadap produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010.  

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain adalah : 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Data primer dalam hal ini antara lain UUD 1945, Pasal 1 angka 26, 

Pasal 1 angka 27 UU  No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-

VIII/2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan konteks perluasan makna keterangan saksi dalam 

Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.  

 

                                                           
6
      Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 37 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa dan buku-

buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan berita-berita 

yang dimuat dalam media cetak dan elektronik tentang yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi dan kepustakaan dari berbagai sumber pustaka 

yang dilakukan di perpustakaan melalui kajian literatur dengan cara melihat 

data-data dan dokumen serta dari situs www.mahkamahkonstitusi.go.id dan 

media cetak yang berkaitan dengan perluasan makna tentang saksi/ keterangan 

saksi a de charge dalam hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, sebagaimana yang 

menjadi fokus pembahasan permasalahan dalam penelitian hukum ini. 

 

4. Analisa Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis 

dengan menggunakan metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu 

cara penafsiran  menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi dikaitkan dengan isi norma hukum dalam Undang-Undang yang diuji.
7
 

Dalam konteks permasalahan yang diteliti, yakni tentang perluasan pemaknaan 

                                                           
7 Prima Jayatri. Metode Interpretasi Menurut Bahasa Gramatikal. 

http://logikahukum.wordpress.com diakses tanggal 31 Oktober 2013 pukul 08.00 WIB 
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alat bukti keterangan saksi a de charge  menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga penulisan hukum ini terarah 

sesuai dengan tujuan studi analisis yang dimaksud. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

 Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi 

ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Dalam bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum dan kajian 

pustaka mengenai pengertian-pengertian, pendapat para ahli 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

BAB III : Dalam bab ini akan dijabarkan data-data hasil analisa penulisan 

berkenaan dengan permasalahan yang dimaksud.  

BAB IV : Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skirpsi 

yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.  

 


