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ABSTRAK 

Irfina Cornelia Sari,2018.Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi 

Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun.Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari‟ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, 

S.H.,M.Kn. 

Kata Kunci: Alat Bukti, Saksi Testimonium de Auditu, Perceraian, Pertimbangan 

Hakim.  

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, 

dialami, didengar sendiri sebagai bukti kejadian atau keadaan tersebut. Namun, 

bagaimana jika saksi yang muncul atau dihadirkan dalam sidang tidak melihat 

atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar kejadian atau keadaan 

tersebut melalui kabar dari orang lain (testimonium de auditu), sedangkan hakim 

Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk dan diajukan 

kepadanya. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah analisis 

yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan bagaimanakah analisis 

yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan mencari data melalui wawancara para hakim sebagai sumber 

data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari buku yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan sistem deskriptif analisis.Dalam pengumpulan data menggunakan 

teknik penelitian lapangan (field research) dan pengambilan kesimpulan 

(verifikasi).Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan alat bukti saksi testimonium 

de auditu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah 

tidak sesuai.Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam sidang 

perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan 

tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu 

tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu  tidak sebagai bukti 

langsung. Sehingga kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber 
persangkaan. Sedangkan, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de 

auditu, sebagai berikut:Berdasarkanpasal 16(1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 

4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman,Yurisprudensi 

Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959.Buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi 2010, 

tentang saksi testimonium de auditu. Perkara tersebut termasuk perkara Verstek 

(tidak dihadiri pihak Tergugat)sehingga tidak ada sanggahan, dalam Buku 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 

revisi 2010, tentang perkara verstek. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah 

dan ekonomi syari‟ah (UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama). Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan 

harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan 

putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah 

pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang 

jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan.  

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting 

dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan 

tidak lain berdasarkan pembuktian. 1 Pembuktian merupakan suatu hal yang 

penting dalam hukum acara di pengadilan, sebagai pertimbangan hakim untuk 

memberikan putusannya. Salah satu yang diajukan sebagai alat bukti adalah 

saksi.
2
 

Dalam KUHPerdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 

1895-1912,  dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa 

kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat 

                                                             
1
 Roihan A. Rasyid,Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.  

2
 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58.  
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tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat 

formil dan syarat materiil.
3
 

Syarat Formil  

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah 

dewasa  menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampuan, atau dengan 

kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya); 

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan 

salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan 

perkawinan walaupun sudah bercerai; 

3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU 

menentukan lain; 

4. Menghadap ke persidangan; 

5. Diperiksa satu per satu; 

6. Mengucapkan sumpah; 

Syarat Materiil 

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri; 

2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang 

akan diperiksa; 

3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri; 

4. Saling bersesuaian satu sama lain; 

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

                                                             
3
KUHPER, 400.  
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Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan 

memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di 

depan sidang.
4
  

Kata saksi atau yang berhubungan dengannya disebutkan dalam 

beberapa ayat di dalam Al-Qur‟an, di antaranya adalah Surat Ali Imran Ayat 

18,  

ُ أَنهُه ال إِلََه ِإال ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوأُولُو اْلِعْلِم قَاِئم    ِِبْلِقْسِط ال إِلََه ِإال اَشِهَد اَّلله

 ُهَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ 

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat 

dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian 

itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
5 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada 

Tuhan yang haq kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah 

satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui.
6
 

Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim 

dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, 

kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Kaum Muslim telah 

sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan   

kesaksian saksi. Berdasarkan firman Allah : QS. al-Maidah: 8,  

                                                             
4
Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Prenada 

Media, 2005), 133.  
5
 Al-Qur‟an, Surat Ali „Imron, Ayat 18.  

6
Roihan A. Rasyid,Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991), 162. 
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 ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وهاِمنَي َّللِِه ُشَهَداَء ِِبْلِقْسِط َوال ََيْرَِمنهُكْمَشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى

 َوات هُقوا اَّللهَ ِإنه اَّللهَ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ َأالتَ ْعِدلُوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت هْقَوى  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.
7
 

 

Terkait dengan permasalahan kesaksian, yaitu saksi yang tidak 

menyaksikan sendiri secara langsung yang disebut dengan kesaksian de 

auditu dalam Hukum Acara Perdata. Seperti yang terjadi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, dalam praktiknya menangani dan memutuskan 

perkara perceraian menggunakan saksi de auditu. Dimana terdapat 25% dari 

100%  perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

pembuktiannya pihak yang berperkara menghadirkan saksi testimonium de 

auditu, dan hakim menggunakan saksi tersebut sebagai alat bukti. 

Sedangkan, kedudukan saksi testimonium de auditu secara yuridis tidak 

memenuhi syarat materiil saksi sebagai alat bukti, ini berdasarkan Pasal 171 

HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, bahwa keterangan yang diberikan harus 

berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang 

dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran 

yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan 

                                                             
7
Al-Qur‟an, Surat al-Maidah, Ayat 8.    
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pokok perkara yang disengketakan para pihak.
8
Sehingga timbul pertanyaan 

bagaimanakah analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi testimonium 

de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun?, dan bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang 

penggunaan saksi testimonium de auditu? 

Oleh karena itu, penulis akan membahas kekuatan alat bukti saksi 

testimonium de auditu dalam sidang perceraian kemudian akan dianalisa 

secara yuridis, untuk mengetahui sejauhmana kekuatan alat bukti saksi de 

auditu tersebut dalam suatu sidang perceraian. Kemudian analisis yuridis 

terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu. 

Berdasarkan latar belakang di atas serta alasan-alasan yang 

dikemukakan, dalam skripsi ini penulis akan membahas serta menganalisa 

kekuatan saksi testimonium de auditu dalam judul “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI  TESTIMONIUM DE 

AUDITU  DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA KABUPATEN MADIUN.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

                                                             
8
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 661. 
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1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi 

testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan 

saksi testimonium de auditu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi 

testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang 

penggunaan saksi testimonium de auditu.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis terkait alat bukti. 

b. Sebagai masukan bagi penelitian yang lain untuk dapat dikaji lebih 

dengan tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu 

referensi bagi penelitian berikutnya.  
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c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

tentang kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam suatu 

sidang perceraian.   

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk fenomena sama yang 

akan terjadi lagi pada masyarakat tentang alat bukti. 

b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para masahsiswa Fakultas 

Syari‟ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Ponorogo. 

c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama.  

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan 

penelitian yang membahas tentang analisis yuridis terhadap kekuatan alat 

bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun. Disisi lain, penulis telah menemukan penelitian 

yang membahas tentang testimonium de auditu, akan tetapi terdapat 

perbedaan metode dan pandangan. Penelitian tersebut adalah: 

Pertama, Syauqi Nailul Kamal (2017), Skripsi IAIN Ponorogo, 

Fakultas Syari‟ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, yang berjudul: “Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Alat Bukti Persangkaan 

Dalam Perkara Perdata Islam”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai 

pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap kedudukan dan 
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keberadaan persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata 

Islam. Kemudian alasan alat bukti persangkaan yang jarang diterapkan dalam 

perkara perdata Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang mana berasal dari 

data-data lapangan (field reasearch), sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif keilmuan dalam ranah 

Islamic studies. 

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menjelaskan tetang kedudukan 

persangkaan dalam suatu pembuktian, yakni perantara yang membantu hakim 

mensistematiskan, dan mengkontruksikan fakta-fakta yang terungkap untuk 

menggambarkan kebulatan alur sebuah peristiwa. Persangkaan sendiri bisa 

diterapkan sebagai alat bukti jika terpenuhinya syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh Undang Undang, yaitu persangkaan dapat meyakinkan 

hakim.
9
 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah peneliti akan membahas tentang alat bukti saksi de auditu 

dalam sidang perceraian dan sejauhmana kekuatannya dalam pembuktian, 

kemudian menganalisisnya secara yuridis.  

Kedua, Rini Hidayati (2007), Skripsi IAIN Ponorogo, Jurusan Syari‟ah 

Prodi Ahwalus Syakhsiyyah yang berjudul: “Saksi Dalam Talak (Studi 

Komparatif Sunni dan Shi’ah Imamiyah).  

                                                             
9
Syauqi Nailul Kamal, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Alat 

Bukti Persangkaan Dalam Perkara Perdata Islam” Skripsi  (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 26.   
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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pendapat dan 

dasar hukum saksi dalam talak menurut Sunni dan Shi‟ah Imamiyah, 

kemudian alasan yang dipaparkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam 

menentukan saksi pada perkara talak yang lebih cenderung kepada Shi‟ah 

Imamiyah.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library 

research), sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan pendekatan normatif keilmuan dalam ranah Islamic studies. 

Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan tentang konsep talak Sunni 

dan Shi‟ah Imamiyah berbeda dalam keharusan adanya saksi dalam 

menjatuhkan talak. Sunni berpendapat, saksi bukanlah menjadi penentu bagi 

sahnya talak, sebab talak itu mutlak ada di tangan suami berdasarkan al-

Qur‟an Surat al-Ahzab ayat 49. Sedangkan, Shi‟ah Imamiyah menjadikan 

saksi sebagai penentu bagi sahnya talak dengan berdasar pada ayat Al-Qur‟an 

Surat Al-Talaq ayat 1-2 yang dikonotasikan dengan Surat Al-Baqarah ayat 

282 tetang persaksian. 
10

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengkaji pendapat serta mengemukakan pertimbangan hakim 

dalam menggunakan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang 

perceraian, kemudian menganalisisnya secara yuridis.  

Ketiga, Irvan Syah (2010), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Jurusan Syari‟ah dan Hukum, Prodi Ahwal Syakhsyiah, yang berjudul: Saksi 

                                                             
10

Rini Hidayati, “Saksi Dalam Talak (Studi Komparatif Sunni dan Shi‟ah Imamiyah)” 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007), 34.  
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Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum 

Acara Perdata”.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah alasan larangan 

saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian dalam Hukum Islam dan 

Hukum Acara Perdata, kemudian pendapat hakim Pengadilan Agama 

menerima kesaksian dari pihak keluarga dalam kasus perceraian, dan 

penyelesaian masalah yang berkitan dengan saksi keluarga yang ada dalam 

perceraian di Pengadilan Agama.  

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang mana berasal dari 

data-data lapangan (field reasearch), sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif keilmuan dalam ranah 

Islamic studies. 

Hasil dari penelitian ini, Saksi dari pihak keluarga dalam KUHPerdata 

tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam sidang perceraian 

karena dianggap tidak dapat bersikap objektif sehingga dikhawatirkan tidak 

dapat berbuat adil. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan pertimbangan 

serta argumentasi hakim terhadap perkara perceraian yang telah diputus 

membolehkan saksi dari keluarga karena hal ini sesuai dengan ketentuan 

pasal 76 Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang 

Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adapun alasan yang 
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dijadikan landasan hukumnya adalah hakamain dalam Q.S. An-Nisa‟ juz 5 

ayat 35.
11

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengkaji pendapat serta mengemukakan pertimbangan hakim 

dalam menggunakan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang 

perceraian, kemudian menganalisisnya secara yuridis.  

Keempat Asmuni (2014), Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3, Nomor II, 

Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, yang berjudul: “Testimonium 

De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh”.  

Dalam karya tulis tersebut memberikan pemaparan tentang testimonium 

de auditu mengenai kekuatannya sebagai alat bukti sidang dan 

dikomparasikan dengan Fiqh.
12

Kesimpulan dalam karya tulis ini adalah 

testimonium de auditu tidak dapat dikonstrusikan sebagai alat bukti langsung, 

akan tetapi kesaksian testimonium de auditu dapat dikonstruksikan sebagai 

alat bukti persangkaan, tentunya dengan pertimbangan yang objektif dan 

rasional yang kemudian kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk membuka fakta kebenaran, sedangkan Sh{ahadah al-Istifadhah yang 

mempunyai kemiripan dengan testimonium de auditumempunyai kekuatan 

hukum yang sempurna dalam hal wakaf dan pernikahan.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengkaji pendapat serta mengemukakan pertimbangan hakim 

                                                             
11

Irvan Syah, “Saksi Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Acara Perdata” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2010), 25.  
12

 Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh” 

Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, Nomor II, UII Yogyakarta, 2014. 44.  
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dalam menggunakan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang 

perceraian, kemudian menganalisisnya secara yuridis. 

Kelima Muhammad Ahsin Makhrus (2008), Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, yang berjudul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam 

Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di PA Yogyakarta (Studi Putusan 

Nomor: 03/Pdt.P/2007/PA.Yk). 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah fungsi dan peran 

saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

Yogyakarta, dan tinjauan hukum hukum Islam terhadap fungsi dan peran 

saksi dalam perkara pengangkatan anak. 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang mana berasal dari 

data-data lapangan (field reasearch), sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif keilmuan dalam ranah 

Islamic studies. 

Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan 

peran saksi dalam perkara pengangkatan anak bahwa kehadiran seorang saksi 

dalam pembuktiannya mempunyai arti yang sangat penting sekali. Betapa 

pentingnya nilai suatu kesaksian, Hukum Islam mewajibkan seorang saksi 

untuk memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, dengar, 
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dan alami, mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon, 

Termohon, dan perkara yang diajukan dalam sidang Pengadilan.
13

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengkaji pendapat serta mengemukakan pertimbangan hakim 

dalam menggunakan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang 

perceraian, kemudian menganalisisnya secara yuridis. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif yang 

memiliki ciri khas dengan data yang disajikan dalam bentuk deskripsi 

menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian.Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dalam arti pengumpulan data yang ada di lapangan 

(data perkara yang diterima dan diputus yang ada di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun).  

2. Pendekatan Penelitian  

Dilihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi 

dengan hakim untuk mendapatkan data. Maka jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

                                                             
13

Muhammad Ahsin Makhrus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran 

Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di PA Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 

03/Pdt.P/2007/PA.Yk)” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 31.   
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sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. 
14

 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

beralamat di Jalan Raya Tiron Km 6, Nglames, Kabupaten Madiun Telp 

(0351)463301. Perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun mengalami peningkatan, khususnya dalam perkara 

perceraian. Dalam menangani perkara perceraian yang begitu banyak 

dengan beragam alasan yang diajukan, pembuktian dalam sidang 

memerlukan saksi yang memenuhi syarat, baik syarat formil maupun 

syarat materiil sebagai saksi.  

Akan tetapi, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagian 

perkara ada yang menggunakan saksi testimonium de auditu dalam 

pembuktian sidang perceraian. Sedangkan, saksi testimonium de auditu 

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi.  Sehingga perlu 

kajian untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim 

dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de 

auditu.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti testimonium de auditu 

                                                             
14

 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.  
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dalam kasus perceraian serta data-data tentang pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menggunakan alat 

bukti berupa saksi testimonium de auditu. Sumber data yang 

diperoleh oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

b. Sumber Data   

a) Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi 

ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan 

objek penelitian.
15

 Sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan yang meliputi: 

1) Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yang menangani perkara  

perceraian yang menggunakan alat bukti berupa saksi 

testimonium de auditu. Yaitu bapak Kafit, M.H., bapak 

Fathnan, M.H., dan bapak Akhmad Muntafa, M.H. 

2) Wawancara yang dilakukan dengan Panitera Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun. Yaitu bapak Harunarrasyid, 

M.H. 

b) Sumber data sekunder 

                                                             
15

 Jonathan Sarwono, Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 123.  
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Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

adalah data yang sudah tersedia yang tinggal dicari dan 

dikumpulkan.
16

 Data sekunder merupakan pelengkap yang 

nantinya akan dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wujud buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapat data yang akurat digunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a) Observasi  

Yaitu pengamatan dengan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala  pada 

obyek penelitian.
17

Peneliti menggunakan metode observasi untuk 

mengamati fenomena yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun, kemudian mengamati perkara-perkara yang diterima dan 

ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, khususnya 

perkara-perkara perceraian.  

b) Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu komunikasi verba atau percakapan yang 

memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran 

serta perasaanya dengan tepat.
18

 Dalam hal ini, peneliti melakukan 

                                                             
16

Ibid., 123 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 224.  
18

Ibid., 233.  
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wawancara terfokus, karena peneliti dalam mewawancarai 

menggunakan struktur pertanyaan tertentu dan selalu pada pokok 

permasalahan dengan responden hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. Dengan rencana 3 narasumber yang semuanya 

adalah seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

bernama: Bapak Kafit, Bapak Fathnan, dan Bapak Akhmad Muntafa. 

c) Dokumentasi
19

 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen 

untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

6. Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data: 

a) Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai 

segi yaitu, kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, 

dan keseragaman dengan rumusan masalah.
20

 

b) Organizing, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data 

yang diperoleh untuk menghasilkan dari bhan-bahan dalam 

penyusunan skripsi.
21

 

c) Analyzing, yakni melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang 

telah diedit dan data-data yang telah diorganisasikan sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan.
22
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 Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 206.  
20

 Ibid,. 212.  
21

Ibid,. 215. 
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7. Analisis Data 

Teknik analisa data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai., setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaannya lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang 

dianggap kredibel.
23

 Setelah proses-proses tersebut berlangsusng maka 

tahap selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a) Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal 

poko, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti 

akan memperoleh gambaran yang jelas.
24

 

b) Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan.
25

 

c) Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) adalah analisis data 

terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data 

untuk menarik kesimpulan.
26
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 Ibid,. 220. 
23

Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002)337.  
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 247. 
25

 Ibid,. 249. 



 

22 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II  : KONSEP TENTANG ALAT BUKTI  SAKSI DALAM    

HUKUM ACARA PERDATA 

Berisi tentang pengertian pembuktian, pengertian alat 

bukti, macam-macam alat bukti, dan spesifikasi 

pembahasan mengenai saksi testimonium de auditu 

menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi yang 

dipaparkan dalam sub babnya, yang meliputi pengertian 

saksi, dasar hukum, dan syarat-syarat saksi.  

BAB III : KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM 

DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  

Berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, perkara-perkara perceraian yang 

                                                                                                                                                                       
26

 Ibid,. 252. 
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ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

pembuktiannya menghadirkan saksi testimonium de 

auditu, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang 

penggunaan saksi testimonium de auditu. 

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT 

BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM 

SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN MADIUN 

Berisi tentang analisa penulis mengenai kekuatan alat bukti 

saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian secara 

yuridis dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara 

perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TENTANG ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU 

DALAM HUKUM ACARA PERDATA 

 

A. Pengertian Pembuktian dan Alat-alat Bukti dalam Sidang  

a. Pengertian Pembuktian  

Pembuktian dalam bahasa Inggris berarti evidentiary, sedangkan 

dalam bahasa Belanda disebut bewijs, berasal dari kata dasar bukti, yang 

berarti keterangan nyata, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa.
27

 Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu upaya 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.
28

 Sementara itu, menurut Nashr Farid Washi, 

pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti 

yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara 

guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.
29

 

Pembuktian sebagai sebuah proses yang mengandung fakta-fakta 

yang berkaitan satu sama lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh 

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi. 

Mengidentifikasi unsur-unsurpembuktian dapat dilakukan dengan 

menganalilis definisi dari pembuktian yang telah dikemukakan di atas, 

maka unsur-unsur dalam pembuktian adalah sebagai berikut: 

                                                             
27

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), 151.  
28

R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975),5. 
29

 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam yang dan Hukum 

Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26.  
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1) Para pihak (Penggugat danTergugat, Pemohon dan Termohon); 

2) Alat-alat Bukti; 

3) Diajukan dalam persidangan; 

4) Bertujuan untuk meyakinkan hakim.
30

 

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk 

menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 

benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan harus terbukti apabila 

penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila 

penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar 

gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan.  

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 

kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui 

sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam 

pembuktian tisak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan 

dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan 

siapa di antara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk 

memberikan bukti. Dengan kata lain, hakim yang akan menentukan pihak 

mana yang akan memikul beban pembuktian. Dalam menjatuhkan beban 

pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak berat 

sebelah. 
31
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 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia (Yogyakarta: UII 

Press, 2013), 4-5.  
31

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam 

Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58.  
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Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara 

adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap 

pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, adanya sesuatu hak juga 

dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat dibuktikan di depan 

pengadilan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan dalam perkara 

perdata yang meliputi bukti tulisan.
32

 Bila bukti ini kurang cukup, maka 

akan dilihat bukti saksi persangkaan, atau ditambah lagi dengan bukti 

sumpah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan 

keputusan akhir, hakim memerlukan fakta-fakta tentang adanya 

pembuktian tersebut. 
33

 

Pada umumnya, hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum 

acara perdata dalam praktik di pengadilan, baik dari HIR
34

 dan Rbg
35

, 

maupun BW
36

. Dengan demikian, pembuktian tersebut dapat diketahui 

dari beberapa prinsip-prinsip, yakni hal yang harus dibuktikan (bewijs 
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Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan (Jakarta: 

Gramata Publishing, 2012), 108.  
33

 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata (Bandung: Alumni, 1992), 

9-10.  
34

HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan 

menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara 

perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman 

Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. 

 
35

Rbg adalahsingkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering 

diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara yang 

berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. 

Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227. 

36
BW adalahsingkatan dari kata Burgerlijk Wetboek.  Istilah burgerlijk wetboek apabila 

disingkat yaitu menjadi BW. Akronim  BW (burgerlijk wetboek) merupakan singkatan/akronim 

resmi dalam Bahasa Indonesia. 
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object) dan hal pembagian beban pembuktian (bewij Islastverdeeling). 

Adapun alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR.
37

 

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti 

dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Di dalam 

segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam 

pasal-pasal yang berikut”.
38

 

Salah satu unsur terpenting dalam pembuktian perkara perdata 

adalah alat-alat bukti. Eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian 

krusial, terutama karena perkembangan dinamika dalam masyarakat 

menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam 

menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi turut serta dalam mempengaruhi pengaturan 

mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum.
39

 

b. Alat-alat Bukti dalam Sidang  

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan 

kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat 

maupun Tergugat
40

serta meyakinkan hakim di muka pengadilan
41

. 

Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan dihadirkannya 

alat bukti dalam persidangan adalah untuk membuktikan kebenaran 
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hubungan hukum yang dinyatakan para pihak. Berikut jenis-jenis alat 

bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR Pasal 1866 

BW, ada 5 macam yaitu:
42

 

1) Alat bukti Tertulis; 

Dalam pasal 137 HIR yang berbunyi “kedua belah pihak 

boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya 

yang untuk maksdu ini diserahkan kepada hakim”. Hal ini 

memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk meminta dari 

pihak lawan untuk menyerahkan kepada hakim surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara. Pada pasal 138 HIR mengatur 

bagaimana cara bertindak apabila salah satu puhak menyangkal 

keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. 

Apabila terjadi demikian maka pengadilan wajib mengadakan 

pemeriksaan khusus mengenai hal itu. Dalam proses perdata bukti 

tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Hukum acara 

perdata mengenal 3 (tiga) macam surat: 

1) Surat biasa, merupakan surat yang tidak sengaja 

dijadikan sebagai bukti dan tidak dibuat secara formal. 

2) Surat otentik, yaitu surat yang dbuat oleh atau 

dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan 

membuatnya. Surat ini mempunyai kekuatan bukti 

formil dan materiil bagi kedua belah pihak dan ahli 
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Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 63-85.  

 



 

29 

 

warisnya, sedangkan bagi pihak ketiga hanya sebagai 

bukti bebas serta mempunyai kekuatan yang mengikat.  

3) Surat di bawah tangan, surat ini yang isi dan tanda 

tangannya diakui maka kekuatan pembuktiannya 

hampir sama dengan akta otentik.    

2) Alat Bukti Saksi; 

Dalam hukum adat dikenal 2 (dua) macam saksi yaitu saksi 

yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa yang 

dipersoalkan dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu 

dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan 

hukum tersebut.  

Dalam pasal 145 HIR yang berbunyi sebagai berikut:
43

 

a. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:  

a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut 

keturunan yang lurus dari salah satu pihak; 

b) Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah 

bercerai;  

c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar 

bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun; 

d)  Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya 

terang; 
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b. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak 

boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara 

tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang 

berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.  

c. Orang yang disebut dalam pasal 145 HIR 1a dan b tidak 

berhak meminta mengundurkan diri daripada memberi 

kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di depan.  

d. Pengadilan Negeri berkuasa akan mendengar diluar sumpah 

anak-anak atau orang-orang gila yang kadang-kadang terang 

ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi 

keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.” 

3) Persangkaan; 

Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai 

petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah 

kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap 

terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang 

belum terbukti. Yang menarik kesimpulan adalah hakim atau 

undang undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai 

kekuatan bukti bebas. Dengan kata lain terserah kepada penilaian 

hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan 

kepada persangkaan hakim tertentu, apakah akan dianggap sebagai 
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alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai buki 

permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apaun juga.
44

 

4) Pengakuan; 

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya 

sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak 

lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 

HIR, pasal 311, 312, 313 Rbg, dan pasal 1923-1928 BW.
45

 

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang 

pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan 

(pasal 311 Rbg/174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUHPerdata). 

Pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam 

persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali 

terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu 

kekliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan 

yang terjadi di luar persidangan (pasal 312 Rbg/175 HIR, pasal 

1927 dan 1928 KUHPerdata) merupakan keterangan yang 

diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di laur 

pesidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang 

diberikan pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat 

dilakukan secara tertulis maupun lisan.
46

 

5) Sumpah; 
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Pasal dari HIR yang mengatur tentang sumpah adalah pasal 

155, 156, 158, dan 177. Sumpah ialah suatu pernyataan yang 

khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji 

atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan 

percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang 

tidak benar akan dihukum oleh-Nya.
47

 

Ada 2 (dua) macam sumpah yang dibebankan oleh hakim 

dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan, baik sumpah 

penambah (pasal 155 HIR), maupun sumpah pemutus bermaksud 

menyelesaikan perkara.  

Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah 

pemuts ataupun sumpah decisoir memutuskan persoalan, 

menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oleh karena 

sumpah itu disebut juga sumpah penentu.  

B. Persaksian dalam Hukum Acara Perdata 

a. Pengertian saksi 

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, 

dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau 

keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti 

terjadinya peristiwa atau kedaan tertentu.
48

Saksi dalam hukum perdata 
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telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-

172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdata.
49

 

b. Syarat-syarat saksi 

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang undang adalah 

sebagai berikut:
50

 

1) Cakap menjadi saksi; 

2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan; 

3) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu; 

4) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.  

Sedangkan, syarat materiil untuk menjadi saksi adalah sebagai 

berikut:
51

 

1) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang diihat, 

didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, 

dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) 

Rbg); 

2) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber 

pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg); 

3) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain 

(Pasal 172 HIR/309 Rbg). 

C. Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata 

a. Pengertian Testimonium De Auditu 
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Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari 

orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau 

mengalaminya sendiri, hanya mendengar  dari orang lain tentang 

kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.
52

 

Dalam bahasa  Indonesia testimonium de auditu berarti kesaksian 

dari pendengaran, juga disebut kesaksian de auditu. Memang sebagai 

kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai 

pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat 

digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap 

keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai. 
53

 

b. Kekuatan Yuridis Kesaksian Testimonium De Auditu 

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian de 

auditu adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk 

mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan 

adalah pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai 

sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut 

disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah 

peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami 

sendiri.  

Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa penyebabnya 

dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. 
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Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah 

merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang 

lain yang disebut kesaksian de auditu  tersebut jika didasarkan pada pasal 

171 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu 

dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 

547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Tapi dalam 

putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak 

dilarang sebagai persangkaan.
54

 

Pada umumnya, kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena 

tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim 

tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 

yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.
55

 

Persangkaan itu sendiri adalah alat bukti yang bersifat tidak 

langsung dan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
56

 

1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (feitelijke, rechterlijke 

vermoedens atau paesumptiones facti). Hakimlah yang menentukan 

apakah mungkin dan seberapa jauhkan kemungkinannya untuk 
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membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan 

peristiwa lain.  

2) Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke atau rechts 

vermoedens praesumptiones juris). Undang-Undanglah yang 

menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus 

dibuktikan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan 

dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan 

hukum ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
57

 

a) Praesumptiones Juris Tantum, yaitu persangkaan 

berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian 

lawan. 

b) Praesumptoines Juris Et de Jure yaitu, persangkaan yang 

berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian 

lawan.  

Persangkaan diatur dalam HIR Pasal 172, Rbg Pasal 310, dan 

BW Pasal 1915-1922. Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan 

adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang Undang atau 

hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah 

peristiwa yang belum terang kenyataannya.
58

 

Pada dasarnya kesaksian itu berdasarkan pengetahuan. 

Pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan dan 

pendengaran, atau dapat juga dengan ketenaran kesaksian de 
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auditu. Dalam hukum Positif Indonesia yang sebagian menggali 

dari hukum adat yang sudah berkembang dalam masyarakat 

Indonesia, dikenal 2 (dua) macam saksi sebagai berikut:
59

 

1) Saksi yang secara kebetulan melihat dan mendengar sendiri 

peristiwa yang dipersengketakan.  

2) Saksi yang dalan perbuatan hukum itu berlangsung atau 

dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan 

perbuatan hukum tersebut. 
60

 

Berkaitan dengan kesaksian Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) pasal 1907 dan HIR pasal 301 ayat (1), 

menyatakan:  

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan 

bagaimana diketahuinya hal-hal yang bersangkutan”.  

D. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tentang Penggunaan 

Saksi Testimonium De Auditu 

Dasar diperbolehkannya testimonium de auditu berdasarkan 

putusan Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547 K/Sip/1971 

tanggal 05-051971 No. 803 K/Sip/1970 serta dalam  putusan tanggal 

11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaaannya tidak 

dilarang sebagai persangkaan. Pada umumnya, testimonium de 
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auditu tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan 

peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas 

untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh 

dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.
61

 

Testimonium de auditu pada dasarnya memang tidak memenuhi 

syarat sebagai sabagai saksi, karena tidak memenuhi syarat materiil 

saksi bahwa Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa 

yang diihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, 

pengamatan, dan informasi dari pihak lain sebagaimana Pasal 171 

ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg. Namun, dalam praktik di dalam suatu 

sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai 

wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada salahnya 

jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu tersebut, 

akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu  tidak sebagai bukti 

langsung, akan tetapi digunakan untuk menyusun persangkaan.  

Selain menggunakan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, 

hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara menggunakan 

aturan lain yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010, yang telah 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.   
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BAB III 

KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU  

DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  

KABUPATEN MADIUN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah 

Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, 

Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan 

gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 

187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek 

Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis 

Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan 

tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II 

Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 

1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 

M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2). 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga 

Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi 

oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama 

36 
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Kota Madya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian 

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi 

jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya 

dengan Kabupaten. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 

Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada 

Tahun pertama , Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh 

Drs. Abdul Malik (1987 – 1990 ) yang pada saat itu hanya memeiliki 

seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara 

dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim 

honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu 

Shafurah.Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bapk. Drs. 

Misbahul Munir. 

Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. 

Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin 

sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, 

SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. 

Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi 

Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, 

pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki 
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Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010).Dan pada periode 

keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun diduduki Ibu Hj. SRI ASTUTI, SH, periode ketujuh didduduki 

oleh Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH dan periode kedelapan 

diduduki oleh Drs. Kafit, MH  hingga sekarang. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi 

Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara 

Republik Indonesia, yaitu : "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

Yang Agung". 

 Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai 

berikut : 

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparat Peradilan Agama; 

2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern; 

3) Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Yang di 

Mohonkan Banding, Kasasi dan PK; 

4) Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil 

Peradilan Agama. 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan 
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shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi. 

2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan 

lainnya. 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila 

diminta. 

5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama 

Islam 

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk 

pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya. 

7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 
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riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum 

dan sebagainya 

B. Perkara-Perkara yang Ditangani Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini kewenangan 

pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya 

masyarakat muslim. Berikut ini perkara-perkara yang ditangani Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun. 

NO. Jenis-Jenis Perkara 

1. Perkawinan 

a.  Izin Poligami 

b.  Pencegahan Perkawinan 

c.  Penolakan Perkawinan oleh PPN 

d.  Pembatalan Perkawinan 

e.  Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 

f.   Cerai Talak 

g.  Cerai Gugat 

h.  Harta Bersama 

i.   Penguasaan Anak 

j.   Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu 
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k.  Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami 

l.   Pengesahan Anak 

m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 

n.  Perwalian 

o.  Pencabutan Kekuasaan Wali 

p.  Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan 

q.  Ganti Rugi Terhadap Wali 

r.   Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak 

s.  Penolakan Kawin Campur 

t.   Izin Kawin 

u.  Dispensasi Kawin 

v.   Isbat Nikah 

w.  Wali Adhol 

2.        Kewarisan 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5.  Wakaf 

6. Shodaqoh 

7. Ekonomi Syari'ah 

a. Bank Syariah 

b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah 

c. Asuransi Syari'ah 

d. Reasuransi Syari'ah 



 

45 

 

e. Reksa Dana Syari'ah 

f.  Obligasi Syari'ah 

g. Sekuritas Syari'ah 

h. Pembiayaan Syari'ah 

i.  Pegadaian Syari'ah 

j.  Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah 

k. Bisnis Syari'ah 

 

 Data di atas merupakan data yang telah diperbarui pada Rabu, 30 

Agustus 2017 13:48 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.Yang mana 

data tersebut merupakan data-data yang masuk dan diterima oleh Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun.  

Oleh karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam. Maka, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima dan 

menangani perkara-perkara yang masuk dalam kurun waktu 2 tahun 

mengalami peningkatan, khususnya perkara perceraian yang selalu mengalami 

peningkatan sekitar 10% antara tahun 2016 sampai tahun 2017. 

Berikut ini data statistik perceraian yang telah diterima Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, dalam kurun waktu 2 tahun tertakhir, yaitu tahun 

2016-2017.  

 



 

46 

 

 

(Data Statistik Perceraian Tahun 2016) 

 

(Data Statistik Perceraian Tahun 2017) 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat percerian mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2017, 

terutama cerai gugat yang mana mencapai angka 1000 lebih perkara yang 

diterima Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.  
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Di antara perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun,  ada beberapa kasus perceraian yang menggunakan saksi 

testimonium de auditu dalam pembuktiannya dalam sidang, apabila 

dipersentasekan ada 25% dari 100% perkara perceraian yang telah diterima 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Saksi de auditu tidak hanya dalam 

perkara perceraian, akan tetapi juga ada di perkara nasab, permohonan 

perubahan biodata buku nikah, dan wakaf.
62

 

C. Pemeriksaan  Saksi Testimonium de Auditu dalam Penyelesaian 

Perkara  Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Perkara voluntair, yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di 

dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada pihak lawan, 

seperti penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah, 

penetapan pengangkatan wali, penetapan wali adhol, dan sebagainya.  

2. Perkara kontensius, yaitu perkara gugatan/permohonan yang di 

dalamnya terdapat sengketa antara para pihak, misalnya seperti perkara 

perceraian.  

Dalam hal ini perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun lebih banyak didominasi perkara perceraian, baik itu cerai gugat, 
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 Keterangan Ketua Panitera PA Kabupaten Madiun, Bapak Harunnarrasyid, dalam 

wawancara dengan topik peningkatan perkara perceraian yang diterima, dan perkiraan jumlah 

perkara yang khusus. Tanggal 05 April 2018 
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maupun cerai talak. Hal ini menurut keterangan dari Ketua Panitera 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu Bapak Harunarrasyid: 

Perkara perceraian di Pengadilan Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun 

memang selalu meningkat, baik itu perkara permohonan maupun 

gugatan. Dapat dilihat dalam sistem informasi statistik setiap bulannya 

tentang hal tersebut. Alasan bercerai itu juga bermacam-macam, seperti 

KDRT, poligami tanpa izin, masalah nafkah, akan tetapi yang paling 

mendominasi itu karena masalah ekonomi.
63

 

 

 Adapun tata cara pemeriksaan saksi de auditu di persidangan yang pada 

dasarnya permeriksaan saksi de auditu sama dengan pemeriksaan saksi 

biasa, sebagai berikut: 

a. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang dan 

persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara 

khusus seperti permasalahan keluarga, perceraian;  

b. Hakim/ketua majelis menanyakan kepada saksi tentang identitas  

yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan 

saksi dengan para pihak, apakah ada hubungan kelurga atau 

perkawinan atau hubungan kerja;  

c. Saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya;  

d. Atas pernyataan hakim saksi memberikan keterangannay sesuai apa 

yang dia lihat, dengar, dan alami sendiri ataupun yang dia ketahui. 

Sedangkan saksi de auditu memberikan keterangannya apa yang dia 
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 Keterangan  Bapak Harunnarasyid sebagai Ketua Panitera Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, dengan topik wawancara perkara yang ditangani di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, perkara perceraian, dan penyebab pengajuan cerai, pada tanggal 05 April 2018, 

pukul 10.25. 
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tidak lihat, dengar dan tidak alami sendiri, melainkan menurut 

keterangan orang lain;  

e. Saksi keluarga (sedarah atau semenda), buruh/karyawan dan 

pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar sebagai saksi 

dibawah sumpah/janji khusus dalam perkara perceraian karena 

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

f. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang hal 

yang dianggap penting melalui ketua majelis; 

g. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk berada di dalam ruangan 

sidang, agar tidak saling berhubungan dengan saksi lain, dan jika 

diperlukan keterangan tambahan atau dikonfirmasikan dengan saksi 

yang lain; 

h. Hakim mengkonfirmasikan keterangan para saksi kepada para pihak; 

i. Keterangan tentang saksi dan segala keterangn saksi serta jalannya 

pemeriksaan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan oleh 

panitera/panitera pengganti; 

Diantara majelis yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dalam  menyelesaikan dan memutus pekara, pada prinsipnya mengacu 

pada peraturan yang sama yaitu hukum acara perdata umum dan hukum 

acara perdata khusus, yaitu: 

1. UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006; 

2. UU No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975; 

3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 
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4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; 

5. Kitab-kitab Fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum. 

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Dalam 

Perkara Perceraian tentang Penggunaan Saksi Testimonium de Auditu  

Dalam penelitian ini penulis akan membahas pendapat serta 

pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara yang pihak 

berperkara menghadirkan saksi de auditu dalam persidangan perceraian. 

Dalam hal ini hakim mempunyai berbagai pendapat dalam memberikan 

keterangan mengenai saksi de auditu dalam persidangan, khususnya dalam 

sidang perceraian.  

Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun yaitu bapak Kafit, yang memberikan pendapatnya 

terhadap kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu.  

Saksi yang tidak mendengar, mengetahui, ataupun mengalami 

suatu peristiwa dengan sendirinya itu disebut saksi yang 

testimonium de auditu, dia tidak memenuhi syarat, dan tidak 

dianggap sebagai alat bukti, memang seperti itu, peraturannya pun 

jelas kan itu. Dan bagi saya sebagai hakim tidak menerima saksi 

seperti itu, tidak tahu kalau hakim yang lain. Mungkin punyalah 

pendapat lain tetang saksi ini. Biasanya saksi seperti ini adanya 

dalam putusan yang verstek, kalau perkara yang dihadiri semua 

pihak yang berperkara pastinya tidak ada, karena ada bantahannya 

dari lawan.
64

 

 

Beliau berpendapat bahwa alat bukti saksi yang de auditu pada 

prinsipnya tidak diterima sebagai alat bukti, sebab keterangan saksi de 

auditu tidak bersumber pada pengetahuannya sendiri, akan tetapi bersumber 
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Keterangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Kafit dalam 

wawancara dengan topik syarat kedudukan serta kekuatan saksi testimonium de auditu dalam 

sidang perceraian, tanggal 05 April 2018, pukul 12.00-12.35. 
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dari penuturan orang lain kepadannya. Beliau merujuk pada pasal 171 HIR 

dan pasal 1944 KHUPerdata yang menyatakan bahwa persaksian harus 

bersumber pada pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, dialami dan 

berdasarkan pendengaran sendiri terhadap suatu peristiwa atau kejadian 

yang sedang disengketakan di Pengadilan. 

Kemudian beliau berpendapat bahwa saksi de auditu jelas tidak 

memenuhi syarat materiil saksi yaitu bersumber pada pengetahuan sendiri 

dari apa yang dilihat, dialami dan berdasarkan pendengaran sendiri. Akan 

tetapi, bukan berarti hakim yang menangani perkara tersebut menolak 

secara langsung keterangan saksi tersebut, hakim dapat memberikan 

kesempatan saksi untuk menuturkan apa yang dia dengar dari orang lain 

tersebut, kemudian nantinya hakim akan memberikan pertimbangannya 

terhadap saksi tersebut. Dalam dalam hal ini saksi de auditu  kekuatannya 

hanya sebatas dapat digunakan sebagai bukti persangkaan saja, jadi tidak 

dapat dijadikan bukti secara langsung.  

Di akhir pembicaraan beliau mengemukakan tentang hal-hal yang 

dapat dipertimbangkan hakim untuk menerima dan menggunakan saksi 

testimonium de auditu dalam sidang perceraian, sebagai berikut: 

Saksi testimonium de auditu memang tidak bernilai pembuktian, 

akan tetapi bisa dijadikan bukti tidak langsung sebagai persangkaan 

dengan pertimbangan, bahwa saksi mengetahui para pihak yang 

bersengketa sudah lama berpisah sekian lama, dan saksi melihat 

hubungan para pihak sudah tidak nampak sebagai suami istri, 
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kemudian keterangan saksi testimonium de auditu dianggap benar 

jika memang mencocoki peristiwa/kejadian lainnya.
65

 

 

Kemudian, hal serupa juga dikemukakan oleh hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yang memberikan keterangannya mengenai 

kekuatan alat bukti saksi de auditu, yaitu bapak Fathnan.  

Ya, saksi de auditu tidak berkekuatan pembuktian, memang seperti 

itu, karena ya itu tadi, tidak memenuhi syarat, lagian jika dia 

diterima sebagai alat bukti itu bukan alat bukti langsung, 

persangkaan saja itu kedudukannya. Keterangannya bisa cocok 

dengan alat bukti lain, jadi tidak bertentangan gitu, baru bisa hakim 

menilai keterangan saksi de auditu  itu tadi.
66

 

 

Beliau memberikan pendapatnya yang hampir sama dengan 

penuturan bapak Kafit, yang menyatakan bahwa saksi de auditu hanya dapat 

digunakan untuk menyusun bukti persangkaan. Akan tetapi, hakim dalam 

hal ini mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi tersebut, berdasarkan 

keyakinan hakim akan menilai bagaimanakah keterangan saksi tersebut, 

kemudian dicocokan dengan bukti lain yang nantinya akan menguatkan 

persaksian di depan pesidangan.  

Menurut bapak Fathnan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk 

menggunakan saksi testimonium de auditu yaitu:  

Saksi testimonium de auditu mencocoki keterangan saksi lain yang 

dihadirkan yang mana lebih mengetahui secara langsung, atau 

peristiwa yang tidak terbantahkan oleh umum bersambung 

(muttawatir), bahwa mereka (para pihak) bersengketa, serta 
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Keterangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Kafit dalam 

wawancara dengan topik syarat seseorang dapat menjadi saksi, dasar ketentuan syarat saksi, 

kedudukan serta kekuatan saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian, tanggal 05 April 

2018, pukul 12.00-12.35. 
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Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Fathnan dalam wawancara 

dengan topik pembahasan kedudukan serta kekuatan saksi testimonium de auditu dalam suatu 

sidang perceraian, pada tanggal 05 April 2018, pukul 13.00-13.40.  
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berpisah. Kami sebagai hakim juga menggunakan Yurisprudensi 

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 380K/Sip/1959, yang pada 

intinya menyatakan bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak 

dapat digunakan sebagai bukti langsung, akan tetapi sebagai bukti 

persangkaan, maka dari keterangan saksi testimonium de auditu 

hakim menggunakan saksi testimonium de auditu dalam sidang.
67

 

 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang lain juga 

memberikan pendapatnya yaitu bapak Akhmad Muntafa terkait kekuatan 

saksi de auditu dalam sidang perceraian.  

Dalam pembuktian saksi itu memang menjadi alat bukti yang 

penting, karena saking pentinganya itu, saksi harus benar 

keterangannya, kalau saksi yang diajukan itu cuman tahu dari 

denger-dengeratau de auditu saja, mana bisa hakim menerima 

keterangnnya dan dijadikan alat bukti yang memenuhi syarat?. 

Tetapi walaupun begitu, hakim tidak boleh langsung menolak 

begitu saja, itu sesuai peraturan tentang kekuasaan kehakiman, 

mereka (saksi) bagaimanapun mereka ketika telah ditunjuk sebagai 

saksi, mereka akan tetap menyampaikannya di depan sidang, jadi 

ya hakim terima dulu mereka. Kalau saksi de auditu ini derajatnya 

hanya sebagai persangkaan saja. Sesuai Yurisprudensi MA itu, 

selain itu juga, kesaksiannya harus cocok dengan bukti lain yang 

disajikan.
68

 

 

Beliau juga merujuk pada pasal 171 HIR dan pasal 1944 

KUHPerdata tentang syarat saksi yang dapat didengar persaksiannya dalam 

sidang. Beliau juga mengemukakan bahwa saksi de auditu tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian, hanya saja dapat dijadikan bukti persangkaan.  

                                                             
67

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Fathnan dalam wawancara 

dengan topik pembahasan hal-hal pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi testimonium de 

auditu dalam suatu sidang perceraian, pada tanggal 05 April 2018, pukul 13.00-13.40.  
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Keterangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Bapak Akhmad Muntafa 

dalam wawancara dengan topik pembahasan kedudukan dan kekuatan alat bukti saksi testimonium 

de auditu dalam suatu sidang perceraian, serta pertimbangan dan sikap hakim dalam memeriksa 

saksi testimonium de auditu dalam sidang, pada tanggal 05 April 2018, pukul 13.50-14.25. 
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Hakim dalam menangani perkara tersebut akan menggunakan 

keyakinannya dalam menilai keterangan saksi de auditu didukung pula 

dengan kecocokannya dengan bukti lain seperti akta nikah, dan juga saksi 

yang mendengar secara langsung dan yang memenuhi syarat formil materiil 

saksi. Kalau suatu perkara tersebut ditolak karena saksi de auditu, hal ini 

akan sangat merugikan para pihak yang berperkara. Sebab menurut beliau 

tidak ada salahnya saksi de auditu dipertimbangkan persaksiannya. Seperti 

halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 

K/Sip/1959 yang menyatakan dalam putusannya  bahwa meskipun 

kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung 

namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan. 

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas dengan 

hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bahwa yang menjadi 

perimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti saksi testimonium de 

auditu dalam sidang khususnya dalam perkara perceraian sebagai berikut:  

1) Berdasarkan pasal 16 (1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 

2004tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. 

“Pengadilan (hakim) tidak bolehmenolak untuk memeriksa dan 

memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” 

 

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 

K/Sip/1959 yang menyatakan dalam putusannya bahwa meskipun 

kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung 

namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan. 
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3) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II Edisi revisi 2010, tentang saksi testimonium de auditu sebagai 

berikut:
69

 

“Testimonium de auditu adalah keterangan yang diperoleh saksi dari 

orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian de auditu 

dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.” 

 

4) Perkara tersebut termasuk perkara Verstek (tidak dihadiri pihak 

Tergugat), sehingga tidak ada sanggahan,sebagaimana dalam Buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku 

II Edisi revisi 2010, tentang perkara verstek, sebagai berikut: 

“Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 RBg menentukan bahwa gugatan 

dapat dikabulkan dengan verstek apabila:  

1. Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama 

yang telah ditentukan.  

2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil / 

kuasanya yang sah untuk menghadap.  

3. Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil dengan patut. Gugatan 

beralasan dan berdasarkan hukum.” 

 

Dengan demikian, Saksi testimonium de auditu dapat dijadikan 

sebagai sumber persangkaan, penerimaan secara eksepsional, ataupun 

digunakan sebagai pelengkap alat bukti saksi.Sehingga dalam hal ini saksi 

testimonium de auditu oleh hakim tidak langsung ditolak, akan tetapi 

memberikan kesempatan saksi tersebut untuk diperiksa, kemudian hakim 

dengan keyakinannya menggunakan saksi tersebut untuk menyusun 

persangkaan.  
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MA RI DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA, PEDOMAN PELAKSANAAN 

TUGAS ADMINISTRASI PA BUKU II REVISI TAHUN 2010, 107.  
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BAB IV 

ANALISIS  YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI 

TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN 

DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de 

Auditu  dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

Dalam Hukum Acara Positif ada suatu kaidah unus testis nullus testis 

(pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW) seorang saksi bukanlah saksi. Maksud 

keterangan seorang saksi tanpa alat bukti yang lain tidak dianggap sebagai 

pembuktian yang cukup. Gugatan harus ditolak jika Penggugat dalam 

mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti 

lain. Hal ini dilakukan demi menjaga keadilan hukum. Karena sebuah putusan 

harus benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Ketika bukti 

yang ada dipandang lemah, maka sudah selayaknya gugatan itu harus ditolak.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pembuktian alat 

bukti saksi berbeda dengan alat bukti lain yang bersifat sempurna dan 

mengikat. Hakim harus meneliti dengan cermat para saksi tersebut. Pasal 171 

HIR, 139 Rbg, dan 1908 BW tentang saksi menekan hakim agar dalam 

menilai keterangan saksi harus dengan hati-hati dan bijaksana.  

Dalam perkara perdata, nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak 

tergantung pada pertimbangan hakim. Hakim bebas untuk menilai kesaksian 

itu sesuai keyakinan dan nuraninya, disini kepekaan hakim dalam menilai 
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saksi sangat berperan. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, hakim 

dapat memakai atau tidak memakai kesaksian yang disampaikan oleh saksi, 

asalkan dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang benar.  

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, menilai bahwa 

kesaksian yang tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan hanya 

didengar dari orang lain disebut testimonium de auditu yang tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian dalam sidang. 

Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang 

disampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar kategori keterangan 

saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata. Tidak 

diterimanya saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti merupakan aturan 

umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak 

mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang 

digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak 

diterima sebagai alat bukti. 

Testimonium de auditu bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang 

didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi bahwa yang harus 

dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka pengadilan dapat 

mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. 

Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya 

persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi. 

Memang diakui, jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksikan kesaksian 

de auditu sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti tidak ada sama 

sekali. 
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Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, hakim diberi 

kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan 

sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati dan 

saksama. Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber atau 

landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah 

dari saksi bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaan yang disimpulkan 

dari de auditu agar tidak melanggar undanng-undang, maka harus dibantu 

landasan dare sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawaban duplik). 

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti 

berupa saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian diperbolehkan, 

meskipun dalam banyak kasus perceraian pasti telah menggunakan saksi yang 

melihat maupun mendengar secara langsung, dan jika ada beberapa kasus 

perceraian yang menggunakan saksi testimonium de auditu dalam 

persidangan, hal itu bertujuan untuk memperkuat alat bukti lain yang 

dihadirkan, kemudian dikonstruksikan untuk menyusun persangkaan serta 

untuk memenuhi syarat jumlah saksi dalam persidangan karena keterangan 

dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, di dalam 

hukum tidak dapat dipercaya (unus testis nullus testis).  

B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dalam Perkara Perceraian tentang Penggunaan 

Saksi Testimonium de Auditu 

Alat bukti saksi mempunyai jangkauan yang sangat luas hampir 

meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata. Oleh karena 

itulah ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai alat bukti saksi yang 
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meliputi persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif bukan 

alternatif. Artinya apabila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat 

yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti.  

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang undang adalah 

sebagai berikut: 

1. Cakap menjadi saksi; 

2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan; 

3. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu; 

4. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.  

Sedangkan, syarat materiil untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut: 

Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang diihat, didengar, 

dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari 

pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg); 

1. Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber 

pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg); 

2. Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 

172 HIR/309 Rbg). 

Memperhatikan syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan 

yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan, atau 

pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok 

perkara yang disengketakan para pihak. Sedangkan keterangan seorang saksi 
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yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain 

kepadanya yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas 

sebagai testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena 

mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan 

saksi mata yang mengalami.  

Ada juga yang mendefinisikan kesaksian yang diperoleh secara tidak 

langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan 

melalui orang lain.  

Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi 

testimonium de auditu berada diluar kategori keterangan saksi yang 

ditentukan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdata, oleh karena sumber 

kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain.  

Berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 1907 BW, hakim 

dilarang memakai kesaksian de auditu sebagai alat bukti saksi, yaitu suatu 

keterangan saksi yang hanya mendengar terjadinya suatu peristiwa dari orang 

lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai alat bukti tentang 

terjadinya suatu keadaan itu.  

Larangan ini baik, bahkan sudah semestinya. Akan tetapi harus 

diperhatikan, bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengarkan 

terjadinya sesuatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak dapat 

selalu dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu 

peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk menyusun peristiwa. 
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Saksi de auditu memang jelas tidak memenuhi syarat materiil saksi 

yaitu bersumber pada pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, dialami 

danberdasarkan pendengaran sendiri. Akan tetapi, bukan berarti hakim yang 

menangani perkara tersebut menolak secara langsung keterangan saksi 

tersebut, hakim dapat memberikan kesempatan saksi untuk menuturkan apa 

yang dia dengar dari orang lain tersebut, kemudian nantinya hakim akan 

memberikan pertimbangannya terhadap saksi tersebut. 

Dengan demikian saksi testimonium de auditu  tidak digunakan 

sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian de auditu dikonstruksikan 

sebagai alat bukti persangkaan oleh hakim, dengan pertimbangan yang 

objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk 

membuktikan sesuatu.  

Berikut ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dalam menggunakan saksi testimonium de auditu dalam sidang 

perceraian adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pasal 16(1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 2004 

tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.  

“Pengadilan (hakim) tidak bolehmenolak untuk memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak atau kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa danmemutusnya.” 

 

Dalam hal ini hakim menyikapi perkara yang diterima harus 

diperiksa sepertihalnya saksi yang telah dihadirkan dalam sidang sesuai 

peraturan yang berlaku tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, 

khususnya sidang perceraian. Bagaimanapun keterangan saksi tersebut, 
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hakim memberikan kesempatan saksi untuk menyampaikan apa yang 

seharusnya saksi sampaikan di depan hakim.  

Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, hakim diberi 

kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan 

sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati 

dan saksama. Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber 

atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang 

ialah dari saksi bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaan yang 

disimpulkan dari de auditu agar tidak melanggar undanng-undang, maka 

harus dibantu landasan dari sumber lain yaitu akta ataupun bantahan 

(jawaban duplik). 

Maka dari itulah hakim menggunakan saksi de auditu berdasarkan 

peraturan Undang Undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman 

untuk menerima perkara yang telah masuk, sehingga harus diperiksa, 

baik perkara dan saksi dalam pembuktiannya, kemudian menggunakan 

dasar keyakinannya sesuai kaidah fiqh tentang suatu keyakinan, bahwa 

keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan.  

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 

K/Sip/1959. 

Yurisprudensi dalam arti sempit disebut putusan hakim, 

sedangkan dalam arti luas yurisprudensi adalah ilmu tentang penerapan 

undang undang peradilan, himpunan putusan-putusan pengadilan, yang 

diikuti oleh para hakim dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara 

yang serupa. Istilah yurisprudensi dalam konteks Indonesia, khususnya 
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dalam era modern mengarah kepada hasil putusan pengadilan yang 

berlaku di lingungan Peradilan Agama.  

Sehingga dalam hal ini hakim menggunakan yurisprudensi 

Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959, dalam 

memutus perkara yang serupa. Dengan menggunakan pertimbangan, 

persoalan yang tidak berbeda, sehingga hakim lebih mudah untuk 

mengambil suatu tindakan dalam menangani kasus tersebut.  

Yurisprudensi yang digunakan hakim mempermudah hakim untuk 

dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang relatif sama 

kasusnya, sehingga akan lebih efektif. Akan tetapi, meskipun mudah, 

hakim tetap akan menganalisa apakah yurisprudensi yang diambil tepat 

ataukah tidak.  

3) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II Edisi revisi 2010, tentang saksi testimonium de auditu.  

Dalam melaksanakan tugasnya hakim tidak selalu menggunakan 

satu aturan saja, melainkan hakim dapat menggunakan aturan manapun 

yang relevan dengan perkara yang ditangani. Seperti halnya dalam 

perkara perceraian, selain menggunakan Hukum Acara Perdata hakim 

juga menggunakan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.  

Sehingga hakim dapat memilihkan aturan manakah yang akan 

dipakai untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara perceraian. 

Dalam bahasan penggunaan saksi testimonium de auditu, hakim merujuk 
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pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama tersebut. Yang menyatakan bahwa saksi Testimonium de auditu 

adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar 

atau dialami sendiri. Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai 

sumber persangkaan. 

 Saksi Testimonium de auditu pada dasarnya memang tidak 

memenuhi syarat sebagai sabagai saksi, karena tidak memenuhi syarat 

materiil saksi bahwa keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa 

yang diihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, 

pengamatan, dan informasi dari pihak lain sebagaimana Pasal 171 ayat 

(2) HIR/308 ayat (2) Rbg.  

 Namun, dalam praktik di dalam suatu sidang khususnya dalam 

sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi 

de auditu, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan 

saksi yang de auditu tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de 

auditu  tidak sebagai bukti langsung. Sehingga kesaksian de auditu dapat 

dipergunakan sebagai sumber persangkaan. 

4) Perkara tersebut termasuk perkara Verstek (tidak dihadiri pihak 

Tergugat), sehingga tidak ada sanggahan, dalam Buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 

revisi 2010, tentang perkara verstek, 

 Dalam menjatuhkan putusannya, selain memperhatikan prosedur 

yang ada, hakim juga memperhatikan kehadiran pihak yang mengajukan 
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perkara. Ketika perkara telah masuk dan sidangkan, maka para pihak 

yang bersengketa diwajibkan hadir sesuai surat panggilan yang telah 

disampikan kepada pihak yang bersengketa tersebut untuk mengadiri 

sidang perkaranya.  

 Namun, dalam praktiknya tidak semua pihak yang bersengketa 

dapat menghadiri sidang perkara mereka, melainkan salah satu pihak 

tidak mengahadiri persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan juru sita 

telah memanggil secara patut kepadanya, sehingga dalam hal ini hakim 

dapat mengambil tindakan yaitu menjatuhkan putusan verstek.  

 Dalam perkara yang diputus secara verstek, tindakan ini seperti 

halnya sebuah bentuk hukuman bagi pihak yang tidak menghadiri sidang, 

sehingga pihak tersebut dianggap telah mengakui dalil gugatan secara 

murni.  

 Sehingga dalam permasalahan ini, saksi dalam pembuktian yang 

mana saksi tersebut merupakan de auditu, tindakan hakim seakan-akan 

menggunakan saksi tersebut, akan tetapi, pada dasarkan  hakim 

menggunakan saksi  de auditu karena tidak adanya sanggahan, itu 

disebabkan ketidakhadiran salah satu pihak (tergugat). Maka hakim dapat 

segera menjatuhkan putusannya yaitu putusan verstek.  

Oleh karena itu, sesungguhnya terhadap keterangan alat bukti saksi 

testimonium de auditu tidak otomatis harus ditolak sebagai alat bukti. 

Sikap yang tepat dan lebih moderat adalah dengan menerima terlebih 

dahulu, baru kemudian dipertimbangakan dengan menganalisis apakah 
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ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan yang 

sangat objektif dan rasional, sejauhmana kualitas dan nilaikekuatan 

pembuktian yang melekat pada keterangan saksi testimonium de auditu 

tersebut. Peran hakim dengan pertimbangannya sangat mempengaruhi 

diterima dan tidak diterimanya keterangan saksi tersbut. Karena tidak 

semua kesaksian de auditu digunakan, walaupun itu akan digunakan 

sebagai persangkaan, karena fungsi persangkaan itu untuk menemukan 

kesaksian yang benar. 
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     BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dalam bab-bab 

sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, 

dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim 

mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada 

salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu 

tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu  tidak sebagai bukti 

langsung. Sehingga kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai 

sumber persangkaan. 

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara 

perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada, karena Hakim berpedoman pada ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pasal 16 (1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 

2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman 

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 

K/Sip/1959. 
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c. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II Edisi revisi 2010, tentang saksi testimonium de auditu.  

d. Perkara tersebut termasuk perkara Verstek (tidak dihadiri pihak 

Tergugat), sehingga tidak ada sanggahan, dalam Buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 

revisi 2010, tentang perkara verstek. 

B. Saran-saran 

1. Untuk menghindari suatu perbedaan akan testimonium de auditu sebagai 

alat bukti ini hendaknya ada pembaharuan hukum acara perdata, serta di 

dalamnya diatur pula suatu keadaan dimana untuk mempertimbangkan 

kekuatan pembuktian testimonium de auditu sebagai alat bukti, yang 

nantinya akan diakomodir oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung. 

2. Hakim Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap saksi yang dihardirkan dalam sidang, serta mempertimbangkan 

dengan keyakinannya untuk menilai keterangan saksi, khususnya saksi 

testimonium de auditu, sehingga saksi mendapatkan haknya untuk 

menyampaikan kesaksiannya di depan sidang.  
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