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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini ditegaskan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (3) 

yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa 

yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta apa yang dilarang. Sasaran 

hukum yang hendak dituju bukan saja hanya orang-orang yang nyata-nyata berbuat 

melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan 

kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. 

Hukum pidana tidak terlepas dari istilah perbuatan pidana. Prof. Moeljatno 

mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.1

                                                            
1 Moeljatno, 1987, Azas‐Azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, Hal. 54. 
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Subjek dari tindak pidana merupakan pihak yang melakukan perbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana, sekaligus sebagai pihak yang harus 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, atau dengan kata lain 

dipersalahkan atas perbuatannya dan dengan demikian juga merupakan pihak yang 

dikenai sanksi baik berupa pidana ataupun tindakan.2 Kemudian seorang yang 

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 

sebagai pelaku tindak pidana disebut tersangka.3 

Pemerikasaan tindak pidana tidak selamanya hanya tersangka saja yang 

harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk 

terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Kepada tersangka harus 

ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasinya, saksi dan ahli, juga 

harus diperlakukan dengan cara yang berperi kemanusiaan dan beradab.4 

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di 

bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan 

kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum, 

keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta 

                                                            
2 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 139. 

3 Hartanto dan Murofiqudin, 2006, Undang‐Undang Hukum Acara Pidana, Surakarta : Muhammadiyah 
University Press, Hal.4. 

4 M. Yahya Harahap, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, 
Hal.134. 
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kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa 

aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan 

hak paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Apabila 

hak tersebut terpenuhi maka masyarakat akan merasa harkat dan martabat mereka 

sebagai manusia dihormati. Dengan demikian masyarakat akan leluasa 

melaksanakan kewajibannya kepada negara terutama demi tegaknya hukum. 

Keberhasilan hukum dari suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum oleh 

masyarakat itu sendiri, dalam masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. 

Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum 

acara pidana adalah menjadi seorang saksi dalam proses peradilan perkara pidana, 

yaitu guna mewujudkan sebuah kebenaran dan membuat terang suatu perkara 

pidana. Pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah 

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. 

Saksi memiliki kontribusi yang sangat penting sejak dimulainya proses 

penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses 

selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka 
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sidang pengadilan. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, 

walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti. Pada tahap penyelidikan sampai 

pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan 

dalam praktek sering menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengungkapan 

suatu kasus, karena bisa memberikan keterangan saksi yang ditempatkan menjadi 

alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 

184 KUHP.5 Menjadi saksi dalam persidangan merupakan kewajiban bagi setiap 

warga negara. Kesadaran seseorang menjadi saksi dalam persidangan menunjukkan 

bahwa seorang warga negara tersebut sadar dan taat hukum. Apabila seorang warga 

negara menolak untuk menjadi saksi dalam persidangan maka diancam oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang 

mengancam seseorang yang dengan sengaja menolak untuk memenuhi 

kewajibannya  menjadi saksi dalam persidangan sementara dia telah dipanggil 

secara sah menurut undang-undang adalah Pasal 224 KUHP yang berbunyi : 

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut 
undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang 
menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, dincam : 

Ke-1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan. 

Ke-2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”. 

Karena saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana, 

maka ia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam pemeriksaan perkara di 

                                                            
5 Muchamad Iksan, 2009, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana, Surakarta : 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.97. 
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sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap 

kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk 

menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, atau jika bersalah mengakui 

kesalahannya.6 

Dalam praktik hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa 

macam, yaitu :7 

1. Saksi korban; 

2. Saksi mahkota; 

3. Saksi verbalisan; 

4. Saksi a charge; 

5. Saksi a de charge. 

Dimana yang dimaksud saksi korban adalah saksi yang berasal dari korban tindak 

pidana. Saksi mahkota biasanya juga disebut sebagai saksi kunci yaitu saksi yang 

berasal dari terdakwa lain dalam kasus yang sama. Saksi verbalisan adalah saksi 

yang berasal dari aparat penegak hukum atau berasal dari proses verbal. Saksi a 

charge adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut 

umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Saksi a de charge 

adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa. 

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi, tersangka atau terdakwa adalah 

melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranya dengan 
                                                            

6 Andi Hamzah, 1990, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal.162. 

7 Muchamad Iksan ,Op.Cit., Hal. 96. 
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mengajukan saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan 

kepadanya atau Saksi a de charge. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 

(4), yang berbunyi “Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan 

saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa 

saksi tersebut”. Untuk mengetahui fungsi, kedudukan, dan hak dan kewajiban 

Saksi A De Charge dalam peradilan pidana, maka penulis memilihnya untuk 

diangkat menjadi tema penelitian dengan judul “EKSISTENSI NORMATIF 

SAKSI A DE CHARGE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan 

terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka diperlukan pembatasan 

masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan dibatasi pada eksistensi 

normatif Saksi a de charge dalam penyelesaian perkara pidana. 

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan Saksi A De Charge dalam penyelesaian 

perkara pidana? 

2. Apa sajakah hak dan kewajiban dari Saksi A De Charge? 

3. Bagaimana prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan  Saksi A De Charge? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a. Mengetahui fungsi dan kedudukan Saksi A De Charge dalam penyelesaian 

perkara pidana. 

b. Mengetahui hak dan kewajiban Saksi A De Charge. 

c. Mengetahui prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan Saksi A De 

Charge. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan 

pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum. 

b. Untuk memberi kontribusi pemikiran bagi hukum pidana, khususnya 

tentang fungsi dan kedudukan Saksi A De Charge dalam peradilan pidana. 

c. Penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 

dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, terutama yang 

berhubungan dengan fungsi dan kedudukan Saksi A De Charge. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 

serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan Saksi A De Charge 

dalam pembuktian tindak pidana. 

3. Bagi Penulis 

Guna lebih mengembangkan penalaran, membentuk kemampuan pola pikir 

dinamis dan sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam rangka menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum 

acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk 

mencari dan menemukan kebenaran meteriil dan kebenaran yang sejati. Untuk 

mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam perundang-
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undangan hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan KUHAP.8 

Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana untuk menjatuhkan 

pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan 

hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. 

Pengertian dari sekurang-kurangnya tersebut di atas bila dihubungkan dengan alat 

bukti yang sah, seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka 

perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua di antara lima alat bukti 

yakni :9 

a. Keterangan Saksi; 

b. Keterangan Ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terdakwa. 

Dalam skripsi ini penulis akan membahas lebih mendalam tentang 

keterangan saksi khususnya Saksi A De Charge. Pengertian saksi menurut Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah 

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

                                                            
8 Andi Hamzah, Op.Cit, Hal. 85-86. 

9 Hartanto dan Murofiqudin, 2006, Undang‐Undang Hukum Acara Pidana, Surakarta : Muhammadiyah 
University Press, Hal. 65. 
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penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

Dalam penyidikan, yang kegiatan utamanya adalah menemukan tersangka 

dan mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberi kewenangan tertentu termasuk 

memanggil dan memriksa saksi, sehingga memungkinkan untuk menyeleseikan 

penyelidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik 

berwenang memanggil saksi-saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan 

pemanggilan itu harus dilakukan : 

a. Dengan surat panggilan yang sah yang ditandatangani oleh penyidik yang 

berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. 

b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan 

dan hari pemeriksaan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP). 

Mengenai pengertian tenggang waktu yang wajar telah dirumaskan agar 

pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan tidak dapat 

dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, dimana ditetapkan 

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga (3) hari.10 Orang yang dipanggil 

untuk didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak 

datang, penyidik memanggil satu kali lagi dengan perintah kepada petugas atau 

penyelidik untuk dibawa kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Apabila seorang 

                                                            
10 S.Tanusubroto, 1984, Dasar‐Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung :  Armico Bandung, Hal. 69. 
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saksi tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke 

tempat kediamannya. Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, kepada tersangka 

ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut 

Saksi A De Charge. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak 

melakukan pembelaan terhadap sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan 

kepadanya dengan mengajukan saksi, dan karena pada umumnya saksi-saksi yang 

diajukan dan diperiksa adalah saksi yang memberatkan tersangka. Bilamana ada 

Saksi A De Charge ini, maka penyidik harus memanggil dan memeriksanya dan 

dicatat dalam berita acara. 

Menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP maka keterangan tersangka dan atau 

saksi yang diberikan kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun 

dan atau dalam bentuk apapun. Karena tersangka dan atau saksi wajib memperoleh 

perlindungan hak asasi sebagai manusia.11 

  

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus 

bertindak. Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan 

ilmu yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

                                                            
11 M.Muhtarom, 1997, Hukum Acara Pidana Bagian I,  Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Hal. 25. 
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mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya.12 

Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu sebagai tulisan 

yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah 

metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi 

sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sitematis. Metodologi berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, 

sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku 

untuk sebuah karya tulis. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu memberikan gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis mengenai penggunaan Saksi A De Charge dalam 

penyelesaian perkara pidana. 

2. Metode Pendekatan 

                                                            
12 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Huku, Surakarta : Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Hal. 1. 
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Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau yuridis penggunaan 

Saksi A De Charge dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang 

meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer, meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Diperoleh dari Literatur-literatur atau doktrin-doktrin yang terkait dengan 

penggunaan Saksi A De Charge dalam penyelesaian perkara pidana. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:  
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a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, 

dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. 

b. Wawancara 

Sebagai pelengkap dari data sekunder, wawancara dilakukan kepada 

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian analisa menggunakan metode analisis 

kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penggunaan Saksi A De Charge sehingga pada 

akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk dapat memudahkan pemahaman dan pembahasan untuk memberi 

gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah, maka penulis 

menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab 

yang membahas satu pokokbahasab tertentu. Adapun sistematika skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 
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Bab I berisi pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka, dalam mtinjauan pustaka akan diuraikan 

tinjauan umum saksi, tinjauan umum system pembuktian dalam perkara pidana, 

tinjauan umum tindak pidana. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang fungsi Saksi 

A De Charge dalam peradilan pidana, hak dan kewajiban Saksi A De Charge dalam 

peradilan pidana, tata cara pemeriksaan Saksi A De Charge dalam sidang 

pengadilan menurut KUHAP. 

Bab IV berisi penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. 




