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Abstrak 

TINJAUAN TERHADAP KESAKSIAN MELALUI VIDEO CONFERENCE 

DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 

 

M. AHSANI TAQWA 

D1A 212 265 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembuktian terhadap 

kesaksian melalui video conference dilihat dari perspektif hukum acara pidana dan 

pemeriksaan dengan menggunakan video conference menurut hukum acara pidana 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dengan menggunakan metode 

penelitian normatif, yang mengkaji beberapa pendekatan yaitu, pendekatan Perundang-

undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Untuk mengisi kekaburan 

norma maka dilakukanlah penafsiran ekstensif atau memperluas arti kata, atau 

pelebaran norma untuk memperoleh kekuatan pembuktian kesaksian melalui video 

conference tersebut, karena dalam KUHAP hanya mengatur tentang saksi yang hadir 

langsung dimuka persidangan namun tidak mengatur dengan jelas tentang kesaksian 

melalui video conference. 

Kata kunci : Pembuktian, Pemeriksaan, Video Conference 

 

Abstract 

 

This study aims to find out about the proof of testimony through video conference seen 

from the perspective of criminal procedure law and examination by using video 

conference according to criminal procedure law No. 8 of 1981 on KUHAP, using 

normative research method, which examines several approaches, Legislation approach, 

Conceptual Approach and Case Approach. To fill in the vagueness of the norms, 

extensive interpretation or extension of the word, or the widening of the norms to obtain 

the witnessing evidence through video conferencing, because the Criminal Procedure 

Code only regulates witnesses who attend the trial immediately but not clearly set up 

the testimony through video conferencing. 
 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, terutama teknologi di 

bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi tersebut membawa 

pengaruh yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, salah satunya yakni 

penggunaan satelit untuk komunikasi. Melalui satelit ini kita dapat mengetahui 

perkembangan di berbagai balahan dunia melalui berbagai media. Seperti televisi, 

telepon selular (Hand Phone), Internet (International Networking) yang 

merupakan salah satu cara berkomunikasi melalui media komputer yang 

menggunakan jaringan telepon atau satelit, dan masih banyak lagi media yang 

dapat menghubungkan kita dengan orang lain di berbagai tempat. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan ada 

tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di 

muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah. Tiga, kewajiban untuk 

memberikan keterangan tentang apa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dan 

dia alami sendiri. Dengan menggunakan video conference terhadap mereka yang 

dianggap bersaksi dalam kasus yaitu kewajiban untuk menghadap sendiri di 

persidangan, dan kewajiban untuk disumpah. Padahal sesuai Pasal174 ayat 1 dan 

ayat 2 KUHAP, pada hakikatnya fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar 

saksi itu dapat dituntut berdasarkan delik pidana bila memberikan keterangan 

palsu sesuai Pasal 242 KUHP. 



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian 

normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaedah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang di anggap 

pantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

 

KekuatanPembuktianKesaksianMelaluiVideo 

ConverenceDalamHukumAcaraPidana. 

KekuatanPembuktianMenurut KUHAP 

Di dalamhukumacarapidanapembuktianmerupakantitiksentral di 

dalampemeriksaanperkara di 

pengadilan.Melaluitahapanpembuktianinilahterjadisuatu proses 

ataucaramembuktikanuntukmenunjukkanbenaratausalahnyasiterdakwaterhadaps

uatuperkarapidana di dalamsidangpengadilan. Pembuktianadalahketentuan-

ketentuan yang berisipenggarisandanpedomantentangcara-cara yang 

dibenarkanundang-undangmembuktikankesalahan yang 

didakwakankepadaterdakwa.Pembuktianjugamerupakanketentuan yang 

mengaturalat-alatbukti yang dibenarkanundang-undang yang bolehdipergunakan 

hakimuntukmembuktikankesalahan yang didakwakan 

Padaumumnya, alatbuktiketerangansaksimerupakanalatbukti yang paling 

utamadalamperkarapidana.Bolehdikatakan, tidakadaperkarapidana yang 

luputdaripembuktianalatbuktiketerangansaksi.Hampirsemuapembuktianperkarap

idana, selalubersandarkepadapemeriksaanketerangansaksi.Sekurang-kurangnya 



di sampingpembuktiandenganalatbukti yang lain, 

masihselaludiperlukanpembuktiandenganalatbuktiketerangansaksi. 

Keteranganseorangsaksisajadianggaptidakcukup.Hal 

initerdapatpadaprinsip minimum pembuktian yang diaturdalamPasal 183 

KUHAP.Supayaketerangansaksidapatdianggapcukupmembuktikankesalahanseo

rangterdakwaharusdipenuhi paling sedikitatausekurang-

kurangnyadenganduaalatbukti.Keteranganseorangsaksisaja, 

barubernilaisebagaisatualatbukti yang 

harusditambahdandicukupidenganalatbukti lain. Jadi, 

bertitiktolakdariketentuanPasal 185 ayat (2) KUHAP, 

keteranganseorangsaksisajabelumdapatdianggapsebagaialatbukti yang 

cukupuntukmembuktikankesalahanterdakwa, atau “unus testis nullus testis“. 

Selanjutnya, dalampraktik agar 

keterangansaksimempunyainilaipembuktianpadadasarnyaketerangansaksitersebu

tharuslahmemenuhi:Syarat Formal 

Perihalsyarat formal 

inidalampraktikasasnyabahwaketerangansaksiharusdiberikandengan di 

bawahsumpah/janjimenurutcaraagamanyamasing-

masingbahwaiaakanmemberiketerangansebenarnyadantidak lain daripada yang 

sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).  



Apabilaketeranganseorangsaksitanpasumpahmeskipunsesuaisatusama 

lain bukanlahmerupakanalatbukti. Akan tetapi, 

jikalauketerangantersebutselarasdengansaksiatassumpah, 

keterangannyadapatdipergunakansebagaialatbuktisah yang lain (Pasal 185 ayat 

(7) KUHAP).  

Asas “Unus testis nullus testis” yang terdapatdalamPasal 185 ayat (2) 

yaitu: 

Keteranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmembuktikanbahwaterdakw

abersalahterhadapperbuatan yang didakwakankepadanya, 

isipasalinimenjelaskanbahwasatualatbuktitidakdapatmembuktikanbahwaterdakw

abersalah. 

Syarat Materiel 

Perihalsyarat materiel dapatdisimpulkandariketentuanPasal 1 angka 27 

joPasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukanbahwa: 

Keterangansaksisebagaialatbuktiialahapa yang saksinyatakan di 

sidangpengadilanmengenaisuatuperistiwapidana yang iadengarsendiri, 

dialihatsendiridandiaalamisendiridenganmenyebutkanalasandanpengetahuannyai

tu. 



Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangansaksisebagaialatbuktiadalahapa 

yang saksinyatakan di sidangpengadilan. 

Dengandemikian, jelaslahsudahterhadappendapatmaupunrekaan, yang 

diperolehdanhasilpemikiransajadanberedar di luarpersidangan, 

bukanmerupakanketerangansaksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). 

DalammenilaikebenaranketeranganseorangsaksimenurutketentuanPasal 

185 ayat (6) KUHAP, Hakim harusdengansungguh-

sungguhmemperhatikanaspek-aspek: 
1
 

Persesuaianantaraketerangansaksisatudengan yang 

lain;Persesuaianantaraketerangansaksidenganalatbukti yang lain;Alasan yang 

mungkindipergunakanolehsaksiuntukmemberiketerangan yang tertentu ;Cara 

hidupdankesusilaansaksisertasegalasesuatu yang 

padaumumnyadapatmempengaruhidapattidaknyaketeranganitudipercaya. 

Kekuatanpembuktiansecarakhusus (tindakpidanakorupsi) 

Dalamrangkamewujudkansupremasihukum, pemerintah Indonesia 

telahmeletakkanlandasankebijakandalamusahamemerangitindakpidanakorupsi.B

erbagaikebijakantersebuttelahtertuangdalambentukPeraturanPerundang-

Undangan, diantaranyaKetetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 

                                                             
1Kitabundang-undanghukumacarapidana 



tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasKorupsi, 

KolusidanNepotisme, Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUnd

ang-UndangNomor : 20 tahun 2001 

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. 

TindakPidanaKorupsimerupakansalahsatutindakpidana yang 

diaturdiluarKitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP), 

dimanapenanganandanpembuktiannyamemerlukankeahliankhususdibidangnya.S

istemPenanganandanpembuktianinipadadasarnyabertujuanuntukmengetahuiapak

ahpelakutindakpidanakorupsitersebutsecarasahdanmeyakinkansecaramelawanhu

kumtelahmemperkayadirisendiriatau orang lain atausuatukorporasi, 

dan/ataujugasecaramelawanhukummenyalahkankewenangan, 

kesempatanatausarana yang adapadanyakarnajabatanataukedudukan, 

sehinggadapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara. 

Dalamlingkuppembuktian, 

tindakpidanakorupsimemangmerupakanmasalah yang rumit, 

karenapelakutindakpidanakorupsiinimelakukankejahatannyadenganrapi.Sulitnya

pembuktiandalamperkarakorupsiinimerupakantantanganbagiaparatpenegakhuku

m, 

karenabebanpembuktiankeseluruhandibebankankepadapenuntutumum.Untukme



mecahkanmasalahsulitnyapembuktianterhadapTindakPidanaKorupsitersebut, 

makasalahsatuupaya yang 

dapatditempuhadalahmenerapkanPembuktianTerbalikterhadapperkara-

perkarakorupsi.Memangpenerapanpembuktianterbalikinisempatmenarikperhatia

nparapakarhukum di Indonesia 

berhubungPembuktianTerbalikdianggapsebagaipelanggaranterhadapHakAsasiM

anusia, danbertentangandenganAsasPradugatakBersalahatauPresumption of 

Innocent. 

Masalahpembuktianmemangsangatpentingdalam proses 

pemeriksaansuatuTindakPidanaKorupsi agar pembuktiannyabenar-

benardilakukansecaracermat, begitujugadengansistematikapenyusunandakwaan, 

danuraiandakwaannya, karenaberdasarkanPasal 143 ayat (3) KitabUndang-

UndangHukumAcaraPidana (KUHAP) Suratdakwaan yang tidak di 

uraikansecaracermat, jelasdanlengkapmengenaitindakpidana yang didakwakan, 

makadakwaantersebutbatal demi hukum. 

MenurutAnsorieSabuan (1990:186-189) bahwadalamteoridikenaladanya 

3 (tiga) sistempembuktian, yaitu:
2
 

Sistemmenurutkeyakinan hakim 

                                                             
2
Ansoriesabuan Hal. 186-189 



Dalamsistemini hakim 

dianggapcukupmendasarkanterbuktinyasuatukeadaanataskeyakinanbelaka, 

dengantidakterikatolehsuatuperaturanhukum, jadidengansistemini hakim 

dapatmencaridasarputusannyamenuruthatinuraninyasemata-

matauntukmenentukanapakahseseorangtersebutbersalahatautidakdanapakahperb

uatannyaterbuktiatautidak ; 

SistemmenurutUndang-undang yang positif (positiefwettelijk) 

Sisteminidenganjelasmenentukanalatbukti yang dapatdigunakanoleh hakim, 

asalalatbuktiitusesuaiundang-undang. 

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada 

Pasal 183-189 KUHAP. Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari 

keseluruhan proses pemeriksaaan perkara disidang pengadilan, baik perkara 

pidana maupun perdata karena dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang 

dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan. 

Hakim memberikan putusannya berdasarkan atas penilaiannya terhadap 

pembuktian. 



Dalam kamusHukum Indonesia disebutkan bahwa pengertian 

pembuktian secara umum adalah perbuatan (hak dan sebagainya), sedangkan 

membuktikan berarti:
3
 

Memberi (memperlihatkan bukti);Melakukan sesuatu sebagai bukti 

kebenaran, melaksanakan cita-cita;Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu 

benar);Meyakinkan, menyaksikan. 

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang 

berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkanoleh undang-

undang untuk membuktikan keseluruhan yang didakwakan pada terdakwa, 

pembuktian dapat pula diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan.
4
 

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses 

untuk menentukan substansi 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 

                                                             
3W.J.S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal.76 

dan 91 
4 M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Pustaka Kartini, 1985, 

hal38   



berbagai fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan metode ilmu 

logika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaansaksidenganmenggunakanvideo 

conferencemenurutperspektifhukumacarapidana (KUHAP). 

PemeriksaanMenggunakanVideo Conference 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 

sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang 

adalah : 

Apa yang saksi dengar sendiriApa yang saksi lihat sendiriApa yang saksi 

alami sendiri 



Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan Pasal 

185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga keterangan saksi di bawah sumpah yang 

dibacakan di persidangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP. Pasal 162 

KUHAP : Ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan 

meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau 

karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka 

keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Ayat (2) Jika keterangan itu 

sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan 

nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”.  

Apabila bertitik tolak dari kajian formal legalistik memang sepintas 

video conferencebertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a dan 

pasal 167 KUHAP. Pada ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP 

menyebutkan, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang 

menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah 

mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. 

Kemudian dalam ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHAP disebutkan, setelah saksi 

memberikan keterangan, dia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang 

memberi izin untuk meninggalkannya.  

Ketentuan tersebut secara tekstual menuntut kehadiran seorang saksi 

secara fisik di ruang persidangan. Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakkan 

kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktik sedikit telah 



ditinggalkan. Misalnya, secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 

661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar di mana keterangan 

saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat 

hadir di persidangan, di mana keterangannya tersebut dibacakan maka sama 

nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah. 

Hal ini menguatkan Pasal 162 ayat 2 KUHAP, mengenai keterangan 

saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan. Permasalahan utama 

mengenai penggunaan video conferenceini pada hakekatnya adalah penerimaan 

dari para penegak hukum. Persidangan video conferencedi Indonesia masih 

menyisakan ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum.  

Secara prinsip hukum, penggunaan video conferencedalam pemeriksaan 

saksi lebih menguntungkan dibandingkan dengan keterangan saksi di bawah 

sumpah yang dibacakan dalam persidangan sesuai 162 ayat (2) KUHAP. Berikut 

perbandingan antara keduanya : 

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan 

Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan 

sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi 

memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh 

pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. Baik keterangan saksi 

di bawah sumpah yang dibacakan maupun pemeriksaan saksi dengan media 

video conference, masing-masing memenuhi ketentuan ini. Keterangan saksi di 



bawah sumpah yang dibacakan, merupakan keterangan saksi di hadapan 

penyidik yang sudah diambil di bawah sumpah. Sedangkan prinsip pengucapan 

sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media video conference sama dengan 

pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan secara biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PENUTUP 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kekuatan pembuktian kesaksian melalui video conference dalam Hukum 

Acara Pidana. 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan pembuktian kesaksian melalui video conference, dalam 

KUHAP hanya mengatur tentang saksi tidak mengatur dengan jelas tentang 

kesaksian menggunakan alat atau media video conference, dari itu digunakanlah 



penafsiran ekstensif yang dimana adanya pelebaran norma atau aturan tertulis 

maupun tidak tertulis dan atau memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan 

kedalam, guna untuk mendapatkan kekuatan pembuktian dalam penyelesaian 

pemberian kesaksian melalui video conference tersebut. Dengan menggunakan 

penafsiran ekstensif maka kesaksian yang menggunakan media video conference 

ini mempunyai eksistensi dan esensi yang tidak hanya menjadi bahan 

pertimbangan bagi hakim akan tetapi mempunyai kekuatan pembuktian dari segi 

kebijakan lain, seperti dari segi norma atau aturan yang menekankan bahwa 

saksi yang memberikan keterangan lewat video conference atau tidak dapat 

hadir langsung dimuka sidang dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan 

hukum. 

Pemeriksaan saksi menggunakan video conference dilihat dari perspektif 

hukum acara pidana. 

Dengan adanyavideo conferenceada dua pandangan untuk penghadiran 

saksi dalam Persidangan atau pemeriksaan saksi tanpa kehadiran langsung 

dimuka sidang. Asas legalitas tidak dapat digunakan dan dilihat dari 

perkembangan bisa melalui tafsir. Disatu sisi dengan perkembangan hukum 

ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat, sedangkan disisi lainnya, 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai basis acara 

Pemeriksaan Perkara Pidana tidak mengatur tentang kesaksian melalui video 



conference, melainkan hanya mengatur tentang saksi atau keterangan saksi yang 

saksi nyatakan langsung dimuka persidangan. Dengan demikian pemberian 

kesaksian melalui video conference tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pembuktian apabila dilakukan dengan di dampingi oleh JPU atau penasehat 

hukum.  

Adapun saran yang 

dapatpenyusunberikansehubungandenganpenyusunanskripsiiniadalah : 

Agar efektifitaspenerapanterhadapkesaksianmelaluivideo 

conferenceinimempunyaikekuatanhukumbagi hakim 

dalammemutussuatuperkaraharusnyaadaperaturanjelas yang 

mengaturtentangkesaksianmelaluivideo conferenceini, denganesensi agar hakim 

mempunyaipegangandalambentukaturansesuaidenganketentuanhukumberacara 

(kuhap) ataupuntidakhanyamenjadibahanpertimbanganbagi hakim. 

Diharapkanuntukmajelis hakim untuklebihmempertimbangkandasar-

dasaraturan yang 

kuatuntukmemutusataupunmempertimbangkantentangpemberiankesaksianmelal

uivideo conferenceiniatautidakdapathadirlangsung di mukapersidangandalam 

proses pemeriksaanmaupunpembuktian di dalamruangpersidangan. 
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