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MOTTO 

 “Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan (oleh Allah) selama tidak dalam 

rangka berbuat dosa atau memutuskan silaturahim selama ia tidak tergesa-gesa.”  

(HR. Muslim) 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(Q.S. Al-Ra’du: 11) 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 

 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al Baqarah: 153) 

 

Today is the new day 

(NN) 
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ABSTRAKSI 

 

Muhammad Arif Y, 2008. “PERANAN SAKSI DAN KETERANGAN 

AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”. Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi dan keterangan 

ahli dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui sikap penegak 

hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli 

dalam proses pembuktian. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 

diskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Polres Surakarta, Kantor Pengacara, 

Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku 

atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh 

disusun dalam bentuk metode kualitatif. 

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan saksi dan 

keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sangatlah penting dan utama 

karena  pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem 

pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu negative 

wettelijk “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

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

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya” (Pasal 183 KUHAP). Juga jumlah saksi yang sesuai 

untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 185 ayat (2) 

KUHAP) dan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja. 

Adapun sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan 

saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan 

terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktian materiil. Kekuatan alat 

bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk 

memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli 

dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, 

dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.  

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam 

membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan 

dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
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