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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan 

melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-

Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C 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 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 yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. 

Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa 

takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan 

martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa 

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. 

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran 

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

hukum. 
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Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam 

hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang saksi 

dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Seorang saksi 

adalah seorang warga negara yang karena keadaan terpaksa harus berurusan dalam 

perkara pidana di pengadilan, guna membantu penegakan keadilan.  

 Pengertian saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 

ayat (1) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan tentang suatu 

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

umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam 

perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari 

pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, 

selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di 

samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan 

pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan 

merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi  

merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang 

yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan 

keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana 

berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang 

mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah 
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menurut undang-undang itu adalah Pasal 224 KUHP. adapun perumusannya adalah 

sebagai berikut:1 

" Barangsiapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang 
dengan sengaja tidak memenuhi atau kewajiban yang menurut Undang-Undang 
selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: 

Ke-1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan.  
Ke-2  dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan. 
 

Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak 

pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia 

telah menghambat jalannya proses penegakkan hukum. 

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia 

menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang 

pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap 

kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk 

menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui 

kesalahannya.2 Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka Pemerintah 

menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus 

terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi 

adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi  

                                                 
1 Moeljanto. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 89. 
2 Andi Hamzah. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.162. 
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berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian 

mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu 

perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka 

mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang 

baik dan taat hukum. Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis 

yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan 

dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa 

Perancis juga disebut Saksi A De Charge dan saksi yang diajukan oleh penuntut 

umum disebut Saksi A Charge yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan 

terdakwa, dan saksi De Auditu yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami 

sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapula saksi yang tidak memberatkan 

dan tidak meringankan terdakwa. Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim 

dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai 

dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun 

karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi 

bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut saksi ahli.3    

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis 

ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang saksi A De Charge dalam 

memberikan keterangan di persidangan yang bertujuan meringankan terdakwa dan 

dapat merubah tuntutan jaksa dalam mengajukan tuntutan hukum. Untuk mengetahui 

                                                 
3 Ibid. Hal. 63. 
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bagaimana fungsi, hak dan kewajiban saksi A De Charge dalam peradilan pidana. 

Dengan alasan demikian itu penulis mengangkat judul skripsi tentang : 

"FUNGSI DAN KEDUDUKAN SAKSI A DE CHARGE DALAM PERADILAN  

PIDANA"  

                                                                                                                                                                      

B. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka 

diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat luasnya 

permasalahan yang akan dilakukan mengenai peranan keterangan saksi dalam 

peradilan pidana. Yang dimaksud keterangan saksi dalam penelitian ini adalah 

keterangan saksi A De Charge. Maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang 

mana akan diarahkan pada fungsi dan kedudukan saksi A De Charge dalam peradilan 

pidana tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditegaskan 

kembali masalah yang akan diteliti. Dengan demikian memudahkan dalam 

pengerjaan serta dapat difokuskan pada permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian. 

             Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimanakah fungsi Saksi A De Charge dalam Peradilan Pidana? 

2. Apakah kewajiban serta hak-hak Saksi A De Charge dalam proses Peradilan 

Pidana? 

3. Bagaimanakah tata cara pemeriksaan saksi A De Charge dalam sidang 

pengadilan menurut KUHAP? 

 

D. 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 peradilan pidana. 

    b.  Mengetahui hak dan kewajiban saksi A De Charge dalam proses peradilan 

pidana. 

 c. Mengetahui tata cara pemeriksaan saksi A De Charge dalam sidang pengadilan 

menurut KUHAP. 

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

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

E. 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 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. 

 

F. 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 material, dan kebenaran yang sejati. Untuk 

mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam Perundang-undangan 



 8

hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana, yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP.4  

 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.5  

Pengertian dari kata 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 diantara lima alat bukti 

yakni:6 

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 No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang 

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 

                                                 
4 Andi Hamzah. 1986. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta:Ghalia Indonesia. 
Hal.85. 
5 Ibid. Hal.85-86. 
6 Hartanto & Murofiqudin. 2001. Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang 
Pelengkapnya. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 65. 
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penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.  

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti diberi 

kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu kepada saksi, sehingga 

memungkinkan untuk menyelesaikan penyelidikan itu dan siap untuk diserahkan 

kepada penuntut umum. Penyidik berwenang memanggil kepada 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)). 

Mengenai pengertian “tenggang waktu yang wajar” telah dirumuskan 

agar pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan tidak dapat 

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

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.7 Orang yang dipanggil untuk 

didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak datang, 

penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik 

“untuk dibawa” kepadanya (Pasal 112 ayat (2)) KUHAP. Apabila seorang saksi tidak 

dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ketempat 

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

apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi A 
                                                 

7 S.Tanusubroto. 1984. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Armico Bandung. Hal.69.  



 10

De Charge. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan 

pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang 

saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan 

bilamana ada saksi A De Charge ini, maka penyidik harus memeriksanya dicatat 

dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 

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

atau saksi yang diberikan kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dari siapa 

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

memperoleh perlindungan hak asasi.8 

 

G. Metode Penelitian  

 Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan 

metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus 

bertindak, maka yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang 

didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya.9 Agar 

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

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

                                                 
8 M.Muhtarom. 1997. Hukum Acara Pidana Bagian I. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hal.25. 
9 Khudzaifah Dimyati&Kelik Wardiyanto. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. hal 1. 
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penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran 

penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, 

sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku 

untuk sebuah karya tulis.10  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, metode yang 

digunakan adalah Pengkajian kepustakaan atau literatur. Dalam hal ini penulis 

tidak bertatap muka dengan informan atau responden.11 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis mengenai fungsi dan kedudukan saksi A De Charge 

dalam peradilan pidana. 

3. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh penulis secara tidak langsung, terdiri dari: 

 a.   Bahan hukum primer: 

                                                 
10 Sutrisno Hadi. 1985. Metodologi riset. Anai Offset. Yogyakarta. Hal. 63. 
11 Hilman Hadikusumo. 1995. Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: 
Mandar maju. Hal. 22. 
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1. KUHP dan KUHAP. 

2. Undang-Undang diluar KUHP dan KUHAP, seperti: 

- Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

- Undang-Undang Dasar 1945 

 b.  Bahan Hukum Sekunder: 

  Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di 

atas. 

4. Sumber Data  

  Sumber data menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Karena 

penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah 

secara tepat atau baik, maka pada dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih, jenis atau 

apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya. Yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh 

a. Sumber Data Primer 

Yang dimaksud sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebuah kasus 

perkara pidana dimana terdapat keterangan saksi A De Charge didalamnya. 

Data kasus tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder  
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Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa literatur 

dan studi kepustakaan dari berbagai macam peraturan Perundang-undangan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan 

menghimpun data,12 mengklasifikasikan data yang relevan dengan fungsi dan 

kedudukan saksi A De Charge yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan. 

6. Teknik Analisis Data 

 Di dalam metode ini adalah pelaksanaan pada data yang telah 

terkumpul. Penganalisaan dilakukan secara normativ kualitatif yang bertolak dengan 

menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang 

kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti 

sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan hukum 

in-concertonya. 

 Kemudian sebagai langkah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai 

tata kerja penunjang. Kemudian digabungkan antara ide dengan definisi telah tercatat 

dan disajikan dalam bentuk skripsi. 

 

 
                                                 

12 Moh. Nasir. 1985. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 53. 
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H. Sistematika Skripsi 

 Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka 

penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan 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 membantu satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

  Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

  Tinjauan Pustaka akan penulis uraikan tentang sistem pembuktian 

dalam hukum acara pidana, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut 

KUHAP, pengertian dan fungsi saksi A De Charge. 

  Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi 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 

  Penutup dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan 

dan saran. 
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