
II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Peradilan Pidana di Indonesia di selenggarakan oleh lembaga - lembaga peradilan

pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan

(LP). Lembaga – lembaga peradilan ini satu sama lain saling berhubungan dalam

melakukan penanganan suatu perkara.

Menurut Mardjono sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan

yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarkatan. Sedangkan,

tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah:

a. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

sehingga keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

melakukan lagi kejahatannya.

Lembaga – lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia satu sama lain saling

berhubungan, hal ini dapat dilihat dari kedudukan Kepolisian sebagai lembaga

yang pertama kali akan menangani suatu perkara yang telah terjadi atau dapat

dikatakan Kepolisian menjadi penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan

pidana karena Kepolisian yang berwenang untuk menentukan siapa yang patut

disidik, siapa yang patut ditangkap serta siapa pula yang patut ditahan, lalu
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Kejaksaan dalam hal ini adalah Penuntut Umum akan melaksanakan tugasnya

ketika telah menerima berita acara pemeriksaan penyidikan dari pihak Kepolisian,

Karena, dari berita acara pemerikasaan penyidikan dari Kepolisian tersebutlah

Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya. Berdasarkan hal tersebut

sudah seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan bisa saling bekerja sama sehingga

tanggung jawab kedua lembaga tersebut dapat di laksanakan dengan sebaik

mungkin.

Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan dapat dilihat dari dalam hal penyidik

meminta atau mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta

ijin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan, hubungan

antara penyidik dengan hakim dapat dilihat pada pemeriksaan di muka

persidangan. Jika dalam persidangan hakim beranggapan bahwa surat dakwaan

yang dibuat oleh penuntut umum tidak atau kurang benar maka hakim dapat

memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Dalam

hal hubungan dengan lembaga pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang

yang ditugaskan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dengan memasukkan orang atau terdakwa ke dalam

Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang

melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum pidana secara terpadu. Untuk

memahami fungsi serta tugas dari masing – masing lembaga dalam sistem
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peradilan pidana tersebut maka, di bawah ini di uraikan fungsi serta tugas dari

lembaga – lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut:

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai

tugas serta fungsi dari Kepolisian yaitu Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal-

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan  lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses

penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian

mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan,

penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang di lakukan oleh seorang

tersangka.

Fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat hal ini sesuai

dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia terdapat dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:



19

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Kepolisian dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang bersifat

penindakan seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan

dan penyitaan. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk

menyelesaikan tiap – tiap perkara yang masuk ke Kepolisian diselesaikan secara

efisien.

2. Kejaksaan

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik

Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara

secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang.  Di beberapa negara berkembang  peranan Kejaksaan sebagai aparat

penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa,

terutama terhadap perubahan dan nilai – nilai ketertiban hukum yang terjadi

didalam masyarakat.

Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas yang tercantum dalam berbagai

macam peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Nomor 15

Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia,

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun
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1967 dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia serta berbagai macam peraturan perundang – undangan yang mengatur

mengenai Kejaksaan.

Peranan instansi Kejaksaan di negara – negara berkembang seperti Indonesia

memiliki fungsi ganda, yaitu di samping sebagai aparat penegak hukum

Kejaksaan juga berpengaruh dalam kekuasaan eksekutif. Kejaksaan sendiri sering

disebut dengan Penuntut Umum atau Jaksa.

KUHAP memberikan pengertian yang berbeda mengenai Jaksa dan Penuntut

Umum. Pengertian tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir ke 6a dan 6b.

Pasal 1 butir ke 6 menyatakan:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini

untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pengertian Jaksa yang terdapat dalam Pasal 1 butir ke 6 KUHAP berbeda dengan

pengertian Jaksa yang  terdapat dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang – Undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 butir ke 1 menyatakan:

“ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang –

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang

lain berdasarkan undang – undang ini.”

Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari:

a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik

Indonesia.

b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah

hukumnya meliputi wilayah provinsi.

c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mengatur tugas dan wewenang dari Kejaksaan yang terdapat pada Pasal 30 ayat

(1), (2), (3).

Pasal 30 menyatakan:
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang – undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaanya di koordinasikan dengan penyidik.

(2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, kejaksaan turut
menyelenggarkan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman

yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim guna

menerima, memeriksa dan mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya ( Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 jo

Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970). Inti tugas tersebut adalah memberi

kekuasaan kepada Hakim  di pengadilan  untuk mengadili dan memberi keputusan

setiap perkara baik perdata maupun pidana.

Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim

menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di

Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di

Mahkamah Agung.

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta

memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim

selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh

Presiden.  Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat yang lain karena, Hakim

harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan
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keadilan menuntut Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa

perkara-perkara yang diajukan karena Hakim adalah tempat pencari keadilan

untuk meminta keadilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat

penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh

Pengadilan baginya. Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan

merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik

maupun mental, dengan cara memberikan kepada terpidana – terpidana tersebut

pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana

nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru

setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan  mempunyai tugas – tugas sosial yang memberikan

wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap prilaku terpidana

serta menentukan langkah – langkah yang akan dijalankan dalam proses

pembinaan tersebut. Penilaian – penilaian yang di lakukan oleh lembaga

pemasyarakatan terhadap terpidana digunakan untuk mendorong diberikan upaya-

upaya yang dapat meringankan terpidana dalam menjalani pemidanaannya di

dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya – upaya tersebut dapat berupa remisi atau

pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar terpidana tidak melakukan

tindak pidana lagi nantinya.
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B. Definisi Saksi dan Korban

1. Definisi Saksi

Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sebagaimana

diketahui bahwa suatu keberhasilan dari suatu proses peradilan pidana sangat

bergantung dari pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses

persidangan terutama alat bukti yang berkenaan dengan saksi. Saksi merupakan

alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam

proses persidangan suatu perkara.

Saksi merupakan kunci utama dalam  membuktikan kebenaran dalam suatu proses

persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat

bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang

luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian

perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari

keterangan dari saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan

menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari

Pasal 184 – 185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama

hal ini juga dikarenakan keterangan saksi  merupakan alat bukti yang pertama

kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan.

Saksi dalam hukum pidana dapat saja ada semenjak mulainya suatu tindak pidana

dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak

tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Masyarakat menghendaki  agar si

pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum  menurut hukum yang sedang
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berlaku. Saksi diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya

suatu tindak pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk

keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau

sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1)d KUHAP.

Pengertian saksi dalam Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi

seperti yang diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP

seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada

Undang – Undang  Nomor 13 tahun 2006 ini seseorang disebut sebagai saksi

semenjak tahap penyelidikan dimulai.

Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP diatur mengenai pengertian Saksi serta

Keterangan Saksi.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.”

Pasal  1 butir 27 KUHAP menyatakan:

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

itu.”
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Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang

saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang

benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang

dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan,

saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini

sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan

hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa

saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat

memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.”

Keterangan seorang saksi dalam hukum pidana tidak langsung saja dapat di

jadikan alat bukti yang sah, karena begitu pentingnya keterangan seorang saksi

maka agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus lah sesuai dengan

ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 185 KUHAP.

Pasal 185 KUHAP:
1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu

kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah
apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu;

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,
bukan merupakan keterangan saksi;

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
sungguh - sunggguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
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b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

keterangan yang tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu
dipercaya.

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan
yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai
keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan
alat bukti sah yang lain.

Umumnya semua orang dapat dijadikan saksi namun, ada orang – orang tertentu

yang tidak dapat dijadikan saksi yaitu terdapat pada Pasal 168 KUHAP dimana

pada Pasal tersebut dijelaskan orang – orang yang tidak dapat di jadikan seorang

saksi suatu perkara pidana dalam suatu proses persidangan yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara

ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian

dibawah sumpah yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah

kawin;

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.
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Pasal 170 KUHAP yang menyatakan:

“ mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban

untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang

dipercayakan kepada mereka”.

Adapun jenis – jenis  saksi dalam peradilan pidana yaitu :

1. Saksi a charge ( Memberatkan )

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi a charge

adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat

dalam beberapa perkara serta lazim diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Saksi a

charge ini dicantumkan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Hal ini

dilakukan oleh Jaksa karena nantinya di persidangan ia harus dapat membuktikan

semua tuntutan yang di jatuhkan kepada terdakwa

2. Saksi A de Charge ( Meringankan )

Merupakan saksi yang meringankan bagi tersangka/terdakwa atau saksi yang tidak

menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi meringankan ini

diajukan oleh terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa

berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau sesorang yang memiliki

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan keberatan terhadap saksi – saksi a de

charge ini namun keberatan itu harus di sertai dengan alasan – alasan yang dapat

diterima.
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3. Saksi Korban ( Mengalami sendiri )

Korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau

penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan

saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian

atau tindak pidana yang dialaminya sendiri.

4. Saksi Pelapor ( Mendengar/melihat sendiri)

Saksi pelapor merupakan orang yang bukan sebagai korban tindak pidana, tetapi

ia adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri sacara langsung kejadian

itu dan bukan diketahui oleh orang lain.

Orang – orang yang menjadi  saksi ini adalah seseorang yang memberikan laporan

kepada aparat kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat

atau dapat juga seseorang yang berada di tempat kejadian perkara tersebut.

5. Saksi Mahkota ( Yang bersama menjaadi terdakwa )

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang

tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan perbuatan

pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah

dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu

tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau

dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun demikian kelemahan

dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi
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palsu, sehingga ada kemungkinan yang timbul para terdakwa yang diperiksa

menjadi saksi mahkota akan saling memberatkan atau meringankan.

6. Saksi Testamonium de Auditu

Saksi Testamonium de Auditu merupakan saksi yang menerangkan tentang apa

yang didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain. Sebenarnya saksi

Testamonium de Auditu bukan merupakan alat bukti yang sah dalam suatu proses

perkara pidana di persidangan sebab saksi Testamonium de Auditu ini tidak

melihat atau mendengar sendiri suatu tindak pidana yang telah terjadi saksi ini

hanya mendengar keterangan dari orang lain walaupun saksi ini tidak mendengar

secara langsung mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana tetapi saksi

Testamonium de Auditu ini perlu pula didengar oleh  Hakim, walaupun tidak

mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan

Hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Saksi Testamonium de

Auditu ini dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tidak ada alat bukti lain.

2. Definisi Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban

tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu

tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana

tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari

beberapa penjelasan peraturan perundang – perundangan yaitu:
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Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 2 menyatakan

bahwa pengertian korban adalah:

“ Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban

adalah:

“ orang - orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita

kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum

pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang

penyalahgunaan kekuasaan.”

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP Nomor 2 Tahun 2002

tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran

HAM Berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau

kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak

asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban juga dapat merupakan pihak yang sifatnya secara kolektif dan hanya

bersifat perseorangan. Sebab, akibat terjadinya suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban yang bisa saja tidak

hanya satu orang namun bisa saja korban dari tindak pidana tersebut lebih dari

satu orang. Korban suatu tindak pidana ini dapat melaporkan secara langsung

perkara pidana yang telah menimpa dirinya kepada pihak yang berwenang yaitu

pihak kepolisian.
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Korban dalam suatu tindak pidana berhak untuk medapatkan perlindungan baik

itu bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Mardjono Reksodipuro  mengemukakan beberapa alasan mengapa korban

memerlukan hak untuk mendapatkan perlindungan diantaranya adalah:

a. sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada

permasalahan dan peran pelaku kejahatan;

b. terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi

penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus

dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem

peradilan pidana;

c. semakin  disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak

kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan

non konvensional maupun korban penyalahgunaan  kekuasaan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut memang sudah seharusnya korban

mendapatkan haknya untuk perlindungan

C. Kedudukan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Saksi dalam sistem peradilan pidana menempati posisi yang sangat penting seperti

yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa suatu perkata pidana tidak dapat

terungkap jika tidak adanya saksi. Dalam proses penangkapan atau penahanan

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana telah diketahui

seseorang tersebut tidak dapat ditangkap ataupun ditahan sebelum ada bukti
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permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti yang cukup salah satunya adalah

adanya saksi yang melihat, mendengar mengenai tindak pidana yang telah terjadi.

Kedudukan saksi dan korban khususnya bagi saksi dalam proses peradilan pidana

di Indonesia ini telah ada sejak dimulainya proses penyelidikan atas perkara

tindak pidana yang telah terjadi sampai dengan nantinya di Kejaksaan dan

Pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa peran saksi dalam setiap perkara pidana

yang ada sangat penting apalagi dengan adanya keterangan saksi dalam proses

persidangan dapat membantu Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya

terdakwa sebab Hakim pun dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa harus

mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari saksi - saksi atau pun korban

tindak pidana itu sendiri yang di hadirkan dalam persidangan.

Dilihat dari sudut Perundang-undangan kedudukan saksi dan korban sangat

lemah. Hal ini dapat di lihat dengan tidak adanya hak-hak saksi dan korban yang

dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

berbeda dengan terdakwa yang hak - haknya terdapat dalam KUHAP. Pemberian

hak – hak terdakwa didalam KUHAP  mungkin dikarenakan faktor kedudukan

terdakwa yang lemah karena sebagai posisinya sebagai orang yang bersalah,

Namun sebenarnya saksi dan korban juga seharusnya dapat di berikan hak -

haknya seperti halnya terdakwa karena sesungguhnya kondisi saksi, korban serta

terdakwa tidak jauh berbeda semuanya sama - sama berhak untuk mendapatkan

haknya salah satunya dalam hal mendapatkan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi  ( apalagi saksi yang tidak mengerti tentang hukum )

memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah;
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2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana

baginya karena dianggap bersumpah palsu;

3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapatkan

ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan;

4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya;

5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang

terdakwa/tersangka.

Kedudukan saksi dan korban terutama saksi yang sangat lemah dalam sistem

peradilan pidana juga dapat di lihat dalam Pasal 224 KUHP yang menyebutkan:

“ 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 ancaman:
Ke-1 dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan
bulan.
Ke-2 dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Secara teoritis, saksi dan korban terutama untuk korban memang telah diwakili

haknya oleh aparat penegak hukum. Namun, pada kenyataannya saksi dan korban

hanyalah dijadikan sebagai alat untuk menguatkan suatu argumentasi untuk

memenangkan suatu perkara dalam persidangan.

Di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat ( 1 ) dinyatakan :

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat ( 1 ) tersebut seharusnya tidak berlebihan

jika seharusnya saksi atau korban diberikan pula hak - haknya didalam ketentuan
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Perundang – undangan sehingga pada akhirnya untuk memberikan suatu hak yang

memang seharusnya didapatkan oleh saksi dan korban maka pemerintah membuat

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

3. Hak – Hak Saksi dan Korban

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti

yang berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama

yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak

adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan

korban menentukan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama  ini kurang

diperhatikan oleh masyarakat serta para aparat penegak hukum. Kasus – kasus

yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi dan

korban takut memberikan kesaksiaan kepada aparat penegak hukum hal ini

dikarenakan para saksi dan korban terutama saksi banyak mendapatkan ancaman

dari pihak – pihak tertentu.

Usaha menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap suatu tindak

pidana perlu diciptakan suatu iklim yang kondusif dengan cara memberikan hak –

hak kepada saksi yang memang mengetahui atau menemukan mengenai suatu hal

yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi serta

melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
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Pelapor – pelapor atau para saksi dan korban yang melaporkan telah terjadinya

suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum tersebut sudah semestinya

mendapatkan hak – hak nya sebagai saksi dan korban semenjak perkara tersebut

diproses oleh aparat penegak hukum hingga perkaranya di limpahkan ke

pengadilan. Karena, dikahwatirkan banyak saksi yang mengetahui telah terjadinya

suatu tindak pidana tidak mau memberikan kesaksiaannya dikarenakan takut

mendapatkan ancaman atau hal – hal lainnya karena mereka tidak diberikan hak-

hak yang seharusnya diberikan kepada saksi dan korban.

Saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebenarnya memiliki posisi yang

sangat penting atau dapat dikatakan saksi merupakan kunci dari terkuaknya suatu

kasus tindak pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama ini menjadi acuan

Hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Namun, posisi saksi yang

sedemikian penting ini tidak diperhatikan oleh para aparat penegak hukum. Saksi

dan korban tidak diberikan haknya seperti halnya tersangka/terdakwa yang

mempunyai hak yang telah diatur dalam KUHAP, sedangkan hak saksi ataupun

korban dalam KUHAP hanya ada satu Pasal yang menyatakan secara jelas

mengenai Hak Saksi yaitu pada Pasal 229 KUHAP yang menyatakan tentang

penggantian biaya bagi para saksi yang datang ke persidangan. Lalu, untuk korban

diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang menyatakan bahwa korban suatu tindak

pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah

menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan

perdata. Namun, hak – hak itu juga belum bisa diberikan oleh aparat penegak

hukum khususnya hak saksi. Oleh karena pentingnya saksi dan korban dalam
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proses peradilan pidana maka dibuatlah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 didalamnya telah diatur secara jelas

mengenai hak – hak saksi dan korban, Adapun hak – hak saksi dan korban

tersebut di atur dalam Pasal 5 yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. Mendapat penerjemah;

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

9. Mendapat identitas baru;

10. Mendapatkan tempat kediaman baru;

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

12. Mendapat nasihat hukum;

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.
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Untuk korban tindak pidana dalam Undang - Undang ini memilki kekhususan

terutama bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban

tersebut mendapatkan hak -haknya yang terdapat dalam Pasal 5 Undang - Undang

ini korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini juga mendapatkan hak-

hak yang lain, yang terdapat dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun

2006:

“ Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak

atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk

mendapatkan:

a. bantuan medis; dan

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.”

Walaupun telah ada Undang - Undang yang mengatur mengenai penjaminan hak -

hak dari saksi dan korban, namun pemberian hak- hak tersebut tidak diberikan

kepada semua saksi dan korban yang sedang menjalani proses peradilan perkara

pidana. Hak – hak tersebut hanya diberikan kepada saksi - saksi yang menjalani

proses peradilan perkara pidana mengenai tindak pidana pembunuhan, korupsi,

kekerasan dalam rumah tangga lalu kasus pencucian uang. Jadi, tidak semua saksi

yang memberikan keterangannya di persidangan bisa mendapatkan hak - hak saksi

dan korban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 ini terdapat juga Pasal yang mengatur

bahwa sesorang saksi  atau korban dalam memberikan kesaksian tidak perlu hadir
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di persidangan atas persetujuan Hakim, hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1), (2)

dan (3) yaitu:

(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang
sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir
langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat
yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang
memuat tentang kesaksian tersebut.
(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula
didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan
didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Seluruh hak – hak yang ada dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak untuk mendapatkan

perlindungan adalah hak yang paling diinginkan oleh para saksi dan korban hal ini

juga secara tersirat di jelaskan Pada Pasal 9 ayat ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) Undang –

Undang tersebut, berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa

saksi atau korban yang di ijinkan oleh Hakim untuk tidak hadir di depan

persidangan serta kesaksiannya dapat disampaikan secara tertulis atau didengar

kesaksiannya melalui sarana elektronik didampingi oleh pejabat berwenang hal ini

mengisyaratkan bahwa ketidakhadiran saksi atau korban di muka persidangan

mungkin saja karena ada ancaman dari pihak - pihak tertentu sehingga diperlukan

pemberian hak perlindungan kepada saksi dan korban tersebut.

Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana

khususnya saksi serta korban perkara pidana kasus - kasus seperti pembunuhan,

korupsi, kekerasan dalam rumah tangga yang sudah melanggar hak asasi manusia,

pencucian uang, narkotika, terorisme maupun kasus – kasus pelanggaran hak asasi

manusia yang lain, pastinya saksi dan korban memerlukan perlindungan hukum
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dari para aparat penegak hukum dalam memberikan kesaksiannya sehingga saksi

dan korban dapat merasakan suatu keamanan untuk dirinya serta keluarganya

dimana perlindungan ini ada dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini.


