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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian kesaksian 
yang berdiri sendiri dan hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap adanya kesaksian ini dalam perkara pidana. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu membahas 
permasalahan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, berdasarkan KUHAP 
saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian. Kesaksian ini baru dapat 
dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian jika dalam 
penilaian hakim terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan lainnya serta 
terdapat kesesuaian dengan alat bukti yang diajukan sehingga hakim 
mempertimbangkan sebagai dasar penjatuhan pidana. 
 
Kata Kunci : Kesaksian. Berdiri Sendiri. Perkara Pidana. 
 

WITNESS EVIDENCE THAT STOOD THEIR OWN  
IN A CRIMINAL CASE 

 
ABSTRACT 

 This study aims to determine the strength of evidence and testimony that 
stands alone what might be a consideration in decisions to judge this testimony in 
a criminal case. The method used is the methods of normative research is to 
discuss issues based on the legislation. 

Considered the testimony of a single witness is not sufficient, based on the 
witness's Criminal Procedure Code has no evidentiary value. This testimony can 
be considered as new evidence has probative value if the judge's assessment of 
witness there is conformity between one another and there is compliance with the 
evidence presented to the judge to consider as a basis for criminal punishment. 

Keywords: Testimony. Standing Alone. Criminal Case 
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I. PENDAHULUAN 

Latar belakang tulisan ini bahwa pembuktian memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena dengan 

pembuktian nasib terdakwa ditentukan, sebab hanya dengan pembuktian 

pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian 

dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa 

dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat 

dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan 

dijatuhkan pidana. Keterangan saksi saja dianggap tidak cukup, agar 

mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus di 

tambah dengan alat bukti lain.Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam 

persidangan harus saling berhubungan serta saling menguatkan tentang 

kebenaran suatu keadaan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana kekuatan pembuktian 

kesaksian yang berdiri sendiri dalam perkara pidana ?; 2). Apa saja yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap adanya 

kesaksian yang berdiri sendiri dalam perkara pidana ?. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui kekuatan 

pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam perkara pidana; 2. Untuk 

mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil 

keputusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam perkara 
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pidana. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :  1. Secara 

akademis diharapkan penelitian dapat dipergunakan untuk menambah wawasan 

dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum acara pidana dan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram; 2. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan memberi 

kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam menangani kasus-kasus 

yang berkaitan dengan keterangan saksi; 3. Secara praktik diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan pengetahuan 

dalam perkara-perkara pidana khususnya didalam pembuktian kesaksian yang 

berdiri sendiri dalam perkara pidana 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif disebut juga 

penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) 

atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

berprilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum 

yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu menggunakan studi 

dokumentasi dan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan berbagai fakta hukum kemudian 

dilakukan interprestasi atau penafsiran terhadap ketentuan kekuatan 

pembuktian yang berdiri sendiri, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Kekuatan Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam 

Perkara Pidana. 

Pembuktian kesaksian merupakan bagian yang terpenting dalam 

proses pemeriksaaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dalam 

pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti Soebekti,  menyatakan : 

“bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau 

pendirian, Alat bukti, alat pembuktian, bewijs middle (Bld) adalah alat-

alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu 

pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, 

persangkaan, sumpah dan lain-lain”1 

Suatu pembuktian pada dasarnya merupakan proses untuk 

menentukan subtansi atau hakekat mengenai adanya fakta-fakta yang 

diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap 

fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang 

terang dalam hubunganya dengan perkara pidana. Membuktikan suatu 

perkara pidana pada hakekatnya merupakan penelitian dan koreksi dalam 

menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan dengan metode ilmu logika. 

Ilmu pengetahuan hukum, mengenal 4 (empat) sistem 

pembuktian, yaitu  sebagai berikut : 1) Pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim belaka (conviction in time) : Suatu sistem pembuktian 

                                                           
1 Subekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980. Hal 21. 
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untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata 

berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan 

tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua 

tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subyektif 

untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan 

hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang diatur oleh 

undang-undang. Padahal hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. 

Tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut; 2) Sistem 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (possitief 

wetteliejke bewijstheorie) : Suatu sistem pembuktian yang ditunjukan 

untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus berpedoman pada 

prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem conviction in time. 

Keyakinan dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini undang-

undang menetapkan limitatif alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh 

hakim cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat bukti serta 

kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat 

bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-

undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun 

mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar; 3) 

Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang 

Logis (La conviction Raissonnee) : Menurut teori sistem pembuktian ini, 

peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat 
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menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa 

perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenaranya. Keyakinan tersebut 

harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu 

rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan 

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinanya atas 

kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh 

akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya hal tertentu yang tidak 

ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan 

untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan 

wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan 

alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya; 4) Sistem Pembuktian 

Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk 

Bewijstheorie) : Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan 

antara sistem pembuktiaan menurut undang-undang secara positif dengan 

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan 

merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak 

belakang secara ekstrim. Sistem ini mengakomodasikan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem 

pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga perumusan dari 

hasil penggabungan ini berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa 
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ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang.2 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian onviction 

intime pernah dianut di Indonesia , yaitu pada pengadilan distrik dan 

pengadilan kabupaten namun sistem ini hanya memungkinkan menyebut 

apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medis 

atau dukun.3 Seorang saksi yang dipanggil didepan pengadilan memiliki 

kewajiban menurut hukum untuk :1) Menghadap / datang ke 

persidangan, setelah dipanggil dengan patut menurut hukum; 2) 

Bersumpah atau mengucapkan janji; 3) Memberikan keterangan yang 

benar. Apabila saksi tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ia dapat 

dikenai sanksi berupa membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan 

kerugian yang telah terjadi. Bahkan dapat dilakukan pemaksaan oleh 

polisi terhadap saksi untuk hadir di persidangan. 

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 

159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi 

setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan 

keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan 

pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian 

pula dengan ahli”.  

                                                           
2  Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, 

Yogyakarta: Liberty. Hal. 102.  
3 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit. Hal. 72 
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“Seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti saksi 

pun mempunyai syarat formil dan materiil, antara kedua sifat ini bersifat 

komulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat 

mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat 

bukti saksi.”4 

Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah 

satu syarat materiil tidak lengkap, tetap saksi yang diajukan tidak sah 

sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil terpenuhi, tetapi 

syarat formil tidak, hukum tidak menolerirnya, sehingga saksi itu tidak 

sah sebagai alat bukti.  

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 

                                                           
4 Darwan Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. Hal. 142. 
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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 

di atas, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan 

kesaksiannya didepan Pengadilan 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.5 

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

pula "kualitatif" dari keterangan saksi. 

                                                           
5 M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hal. 172 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap 

Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Perkara Pidana. 

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus 

mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran 

fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan 

yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan 

dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. “Dalam pembuktian hukum 

acara pidana dikenal adanya asas minimum pembuktian, yaitu prinsip 

yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa, atau dengan kata lain asas minimum pembuktian adalah suatu 

prinsip yang harus dipedomani hakim dalam menilai cukup atau tidaknya 

alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.”6 

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat – sifat yang  baik dan yang jahat dari tertuduh 

(UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2). Dalam hal 

ini sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib 

diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan 

dijatuhkan. Keadaan–keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan 

untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan 

pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari 

lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. 

                                                           
6  Adnan Paslyadja. Hukum Pembuktian.Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik 

Indonesia. 1997. Hal 35 
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Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada 

penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan 

pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada 

putusannya. Kemudian dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan 

dari pada putusan. Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan 

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van 

gewijsde). 

Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan 

selalu berusaha agar putusannya seberapa mungkin dapat diterima 

masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan 

dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih 

lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasaan pada semua 

pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran 

dan keadilan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. 

Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada 

juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. 

Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya 

adalah bagaimana hakim memutuskan perkaraperkara yang bisa 

mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, Jangan sampai 

putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.7 

                                                           
7 http//:Sosiologi Hukum.blog.spot.com. diakses tanggal di 20 Juli 2013.  
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Dalam memutuskan suatu perkara pidana, selain melihat bukti-

bukti yang ada di dalam persidangan seorang hakim juga harus memiliki 

keyakinan antara lain : (1) Berdasarkan keyakinan hakim belaka. Suatu 

sistem untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata 

berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan 

tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua 

tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subyektif 

untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan 

hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang diatur oleh 

undang-undang. Padahal hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. 

Tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut. (2) 

Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis. Peranan 

keyakinan hakim sangat penting, namun hakim baru dapat menghukum 

seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang 

bersangkutan terbukti kebenaranya. Keyakinan tersebut harus disertai 

dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran 

(logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa 

yang mendasari keyakinanya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut 

harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini 

mengakui adanya hal tertentu yang tidak ditetapkan oleh undang-undang. 

Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau 

tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja 
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hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang 

diambilnya. 

Apabila dalam suatu persidangan terjadi kesaksian yang berdiri 

sendiri, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Maka disini 

hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas 

minimum pembuktian dan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap 

tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang nantinya akan 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan.  
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

: (1) Kesaksian yang berdiri sendiri tidak mempunyai nilai kekuatan 

pebuktian yang sah jika antara keterangan saksi yang satu dengan 

keterangan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak 

bersesuaian sehingga akhirnya tidak dapat menyimpulkan adanya suatu 

peristiwa atau keadaan tertentu dan akhirnya tidak dapat menyimpulkan 

siapa pelaku tindak pidana, kesaksian yang demikian prinsipnya dapat 

digolongkan sebagai saksi tunggal atau unus testis nulus testis (satu saksi 

bukan saksi) ; (2) Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan 

terhadap kesaksian yang berdiri sendiri dalam perkara pidana adalah 

hakim menilai alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan 

dalam acara pembuktian dan jika terdapat kesesuaian dengan kesaksian 

yang berdiri sendiri dalam perkara pidana maka hakim 

mempertimbangkan kesaksian itu memiliki kekuatan pembuktian yang 

sah sebagai dasar penjatuhan pidana. 

. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran penulis 

dalam skripsi ini adalah : (1) Mengenai pembuktian kesaksian yang 

berdiri sendiri aparat penegak hukum yang menjalankan tugas harus 

memahami/memaknai maksud dari undang-undang tentang asas-asas 

hukum khususnya asas satu saksi bukan saksi, agar nantinya pembuktian 

yang seperti ini dapat memiliki kekuatan pembuktian ; (2) Diharapkan 

bagi para hakim dalam memutus suatu perkara pidana untuk lebih 

memperhatikan alat-alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang 

agar putusan yang dibuat tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. 
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