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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara yuridis, menjadi kewajiban dari penyelidik dan penyidik untuk 

menindaklanjuti adanya laporan atau pengaduan tentang suatu perbuatan yang 

patut diduga merupakan tindak pidana dari masyarakat. Diketahuinya tindak 

pidana dalam hukum acara pidana ada 4, yakni: laporan, pengaduan, tertangkap 

tangan, dan diketahui oleh petugas itu sendiri, jadi masyarakat juga berhak 

melaporkan dan mengaduakan dugaan adanya tindak pidana kepada penyelidik 

dan penyidik kepolisian, dan penyelidik dan penyidik pun juga wajib menerima 

laporan atau aduan dari masyarakat tersebut. KUHAP kita telah mengatur 

mengenai hak dari setiap orang untuk melaporkan atau mengadukan adanya 

tindak pidana, dan juga mengatur kewajiban penyidik atau penyelidik untuk 

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti laporan 

atau pengaduan tersebut. 

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 108 ayat (1) (2) (3) KUHAP, 

bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi 

korban tindak pidana berhak untuk melapor ke polisi (penyidik atau penyelidik), 

dan petugas atau penegak hukum yang dalam hal ini penyidik atau penyelidik juga 

wajib untuk membuatkan dan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau 

Pengaduan (STPL/P) kepada orang yang melapor atau mengadu sebagai tanda 

bukti telah melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana. 
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Berdasarkan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP juga telah ditegaskan mengenai 

kewajiban dari penyidik atau penyelidik untuk menerima laporan atau pengaduan 

dari seseorang tentang adanya dugaan suatu tindak pidana, jika undang-undang 

mengamanahkan kewajiban bagi penyelidik dan penyidik untuk menerima laporan 

atau pengaduan dari masyarakat tentunya hal ini menjadi tanggungjawab bagi 

penyelidik dan penyidik, dan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka 

tentunya akan menimbulkan konsekuensi yang nyata sebagai akibatnya. 

Selain itu laporan atau pengaduan dari masyarakat dapat diajukan kepada 

penyelidik dan penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 108 ayat (4) dan (5) KUHAP, jika laporan diajukan 

kepada penyidik atau penyelidik secara lisan maka penyelidik dan penyidik harus 

mencatatkan uraian laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor atau 

pengadu dan kemudian harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan 

penyidik atau penyelidik, jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada 

penyidik atau penyelidik dalam bentuk tertulis maka surat laporan atau pengaduan 

tersebut harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. 

Setelah laporan diajukan kepada penyelidik atau penyidik pelapor atau 

pengadu akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan yang 

selanjutnya disebut (STPL/P) oleh penyidik atau penyelidik, hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 108 ayat (6) KUHAP, bahwa “Setelah menerima laporan atau 

pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan 

laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.” 



3 

 

Akan tetapi ketentuan dari pasal 108 ayat (6) KUHAP ini tidak selalu 

dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, seringkali apabila ada orang yang 

melapor atau mengadu bahwa orang tersebut telah mengalami, melihat, 

menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana tidak diberi STPL/P oleh 

penyelidik atau penyidik, dan hal ini tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 

108 ayat (6) KUHAP serta mengakibatkan kerugian bagi pelapor atau pengadu 

karena jika tidak diberi STPL/P oleh penyelidik atau penyidik maka laporan atau 

pengaduan mereka tidak akan diproses oleh petugas. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita telah 

memberikan hak kepada warga negaranya untuk melapor atau mengadu apabila 

mereka melihat, mengalami, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana, 

dan KUHAP juga melindungi hak warga negaranya yang melaporkan atau 

mengadukan adanya suatu tindak pidana dengan mengharuskan penyidik atau 

penyelidik untuk menerima laporan dan membuatkan STPL/P untuk pelapor atau 

pengadu sebagai tanda bukti bahwa mereka telah melapor atau mengadu, sehingga 

apabila laporan atau aduan mereka tidak diproses oleh penyidik atau penyelidik 

maka mereka bisa menuntut penyidik atau penyelidik tersebut dengan bukti Surat 

Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan tersebut. 

Idealnya KUHAP kita telah mengatur tentang hak-hak warga negaranya 

untuk melaporkan atau mengadukan adanya dugaan suatu tindak pidana, dan juga 

telah mengatur mengenai kewajiban dari penyidik atau penyelidik untuk 

menerima laporan atau pengaduan serta memberikan STPL/P kepada pelapor atau 

pengadu sebagai tanda bukti atau jaminan dari hak pelapor atau pengadu agar 
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laporan atau pengaduannya diproses oleh penyidik atau penyelidik. Akan tetapi 

pada faktanya seringkali penyidik atau penyelidik tidak melaksanakan perintah 

KUHAP untuk membuatkan dan memberikan STPL/P kepada pelapor atau 

pengadu, dan hal ini berarti hak masyarakat sebagai pelapor atau pengadu menjadi 

tidak terjamin karena mereka tidak diberikan STPL/P oleh penyidik atau 

penyelidik, sehingga apabila laporan atau aduan mereka tidak diproses oleh 

penyidik atau penyelidik tentunya para pelapor dan pengadu tersebut tidak akan 

bisa untuk menuntut penyidik atau penyelidik untuk memproses laporan atau 

aduan mereka karena mereka tidak mempunyai STPL/P sebagai tanda bukti 

bahwa mereka telah melapor atau mengadu kepada penyidik atau penyelidik. 

Disinilah penulis menganggap terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-

undangan (KUHAP) dengan pelaksanaannya dilapangan, dimana KUHAP 

mengharuskan penyelidik atau penyidik untuk memberikan Surat Tanda 

Penerimaan Laporan atau Pengaduan akan tetapi penegak hukumnya (penyidik 

atau penyelidik) sendiri tidak mau melaksanakan ketentuan KUHAP untuk 

memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan, dan hal ini 

penulis anggap perlu diadakan penelitian berkaitan dengan masalah tersebut. 

STPL/P disini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah 

penerimaan laporan di kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana, STPL/P 

berfungsi sebagai surat tanda bukti bahwa seseorang tersebut telah melapor 

kepada polisi tentang adanya suatu tindak pidana yang dilihat, disaksikan, atau 

dialami oleh pelapor atau pengadu, dan jika STPL/P ini tidak diberikan kepada 

pelapor atau pengadu maka pelapor atau pengadu tersebut tidak mempunyai tanda 
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bukti bahwa dia telah melapor atau mengadu pada polisi, dan dampaknya jika 

pelapor atau pengadu tidak mempunyai STPL/P maka kasus tindak pidana yang 

dilaporkan atau diadukan oleh pelapor atau pengadu apabila tidak diproses oleh 

polisi maka pelapor atau pengadu tersebut tidak bisa menanyakan perkembangan 

masalah yang mereka adukan ke polisi karena tidak mempunyai bukti bahwa ia 

telah melapor, namun apabila pelapor atau pengadu tersebut mempunyai STPL/P 

maka apabila laporan atau aduannya tidak diproses oleh polisi, pelapor atau 

pengadu tersebut bisa menuntut polisi apabila tidak memproses laporannya. 

Sebagai pelapor atau pengadu masyarakat mempunyai hak untuk meminta 

dibuatkan STPL/P oleh penyelidik atau penyidik, dan dalam hal ini berarti 

penyelidik dan penyidik mempunyai kewajiban untuk memberikan STPL/P 

kepada pelapor atau pengadu baik diminta maupun tidak, karena hal ini sudah 

menjadi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (6) KUHAP yang 

wajib dilaksanakan, akan tetapi seringkali walaupun pelapor atau pengadu 

meminta untuk diberikan STPL/P oleh penyidik atau penyidik akan tetapi 

penyidik atau penyelidik tidak mau memberikan STPL/P kepada pelapor atau 

pengadu karena berbagai faktor, dan juga masyarakat kita khususnya masyarakat 

desa yang kecerdasannya masih kurang tidak mengetahui haknya apabila mereka 

melapor atau mengadu kepada penyidik atau penyelidik, dan mereka melapor atau 

mengadu tetapi tidak meminta untuk diberikan STPL/P oleh penyidik atau 

penyelidik, dan penyidik atau penyelidik pun juga tidak memberitahukan tentang 

hak mereka sebagai pelapor atau pengadu untuk mendapatkan Surat Tanda 

Penerimaan Laporan atau Pengaduan (STPL/P), dan hal seperti ini dikarenakan 
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mereka tidak mengetahui ketentuan KUHAP tentang pemberian STPL/P karena 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah. 

Pihak penyelidik dan penyidik seringkali tidak mau membuatkan STPL/P 

untuk pelapor atau pengadu kerena berbagai faktor dan terkesan mencari alasan 

untuk mempersulit pelapor atau pengadu untuk mendapatkan Surat Tanda 

Penerimaan Laporan atau Pengaduan (STPL/P), seperti pada kasus berikut ini: 

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang mengadukan 

beberapa anggota paguyuban SDN Kepanjen 2 ke pihak kepolisian terkait 

pungutan liar. Anehnya, saat melapor ke Polsek Kepanjen terkait perbuatan 

oknum paguyuban sekolah tersebut, pengadu diminta melengkapi kelengkapan 

administrasi yang diminta petugas kepolisian dan pengadu tidak diberi Surat 

Tanda Penerimaan Laporan (STPL) oleh Polsek Kepanjen.
1
 

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pihak penyelidik atau penyidik 

kepolisian terkadang memang tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 108 ayat 

(6) KUHAP, padahal dalam pasal tersebut sudah tercantum kata “harus” yang hal 

ini berarti STPL/P tersebut wajib untuk diberikan kepada pelapor atau pengadu, 

permasalahan inilah yang penulis anggap perlu untuk dilakukannya penelitian 

mengenai “Efektivitas Pasal 108 Ayat (6) KUHAP Mengenai Keharusan 

Memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Atau Pengaduan Oleh Penyelidik 

Atau Penyidik”. 

 

                                                           
1
 http://m.beritajatim.com/ diakses tanggal 26 Desember 2013 pukul 10.00 WIB 

http://m.beritajatim.com/
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pasal 108 ayat (6) KUHAP mengenai keharusan 

memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan oleh 

penyelidik atau penyidik? 

2. Apa kendala penyelidik atau penyidik dalam memberikan surat tanda 

penerimaan laporan atau pengaduan? 

3. Bagaimana konsekuensi yuridis tidak diterapkannya ketentuan pasal 

108 ayat (6) KUHAP bagi penyelidik atau penyidik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pasal 108 ayat (6) KUHAP mengenai 

keharusan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan 

oleh penyelidik atau penyidik. 

2. Untuk mengetahui kendala penyelidik atau penyidik dalam 

memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. 

3. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis tidak diterapkannya ketentuan 

pasal 108 ayat (6) KUHAP oleh penyelidik atau penyidik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Diharapkan menjadi hal yang berguna bagi pengembangan 

penelitian kedepannya terhadap hukum acara pidana khususnya 

yang berkaitan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau 

Pengaduan, sehingga dapat bermanfaat untuk menambah 

pemahaman terhadap KUHAP  bagi kaum akademisi. 

b. Diharapakan dapat memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi 

dalam hal penelitian lanjutan maupun proses pembelajaran dikelas. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan 

informatif yaitu sebagai suatu informasi bagi masyarakat tentang 

implementasi KUHAP bidang hukum pidana dan khususnya pihak 

kepolisian, memberikan masukan kepada pemerintah terkait 

permasalahan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan. 

Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

proses pelaporan atau pengaduan serta pemberian Surat Tanda 

Penerimaan Laporan atau Pengaduan sehingga tidak ada yang 

dirugikan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis : Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

hukum, harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan 

penulis tentang hukum acara pidana, sehingga nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk penegakan hukum yang lebih baik. 

2. Bagi Penegak Hukum : Dengan diadakannya penelitian ini, 

harapannya penelitian ini akan menjadi sebuah informasi kepada para 

penegak hukum yang dimana masih banyak terdapat unsur 

penelantaran dalam proses penerimaan laporan atau pengaduan 

maupun pemberian Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan 

sehingga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap aparat penegak 

hukum. 

3. Bagi Masyarakat : Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya 

masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang hak-haknya sebagai 

pelapor atau pengadu pada proses pelaporan atau pengaduan apabila 

dalam hal terjadinya tindak pidana yang dialami, dilihat, disaksikan 

atau menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Untuk penelitian ini penulis memilih metode pendekatan 

yuridis sosiologis yang mana lebih menekankan melihat hukum dari 



10 

 

dua sudut pandang, yaitu dari aspek hukum formil (peraturan 

perundang-undangan yang berlaku) dan dari hukum materiil 

(penerapan dilapangan dari hukum formil) yaitu melihat bagaimana 

hukum itu sendiri di masyarakat. Metode pendekatan ini menurut 

penulis lebih tepat karena seringkali aturan-aturan hukum tidak sejalan 

dengan praktiknya dilapangan sehingga menimbulkan permasalahan 

hukum yang konkrit. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kepanjen, karena Polsek 

merupakan tempat untuk melapor atau mengadu masyarakat tentang 

adanya perbuatan yang patut diduga tindak pidana, dan di Polsek 

Kepanjen merupakan salah satu pilihan tempat yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dan dapat dijadikan alternatif 

pemilihan lokasi, penulis berupaya untuk mendapatkan keterangan 

dari pihak pihak penyelidik atau penyidik berkaitan dengan pemberian 

Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan. 

3. Sumber data 

a. Data primer 

Untuk data primer, penulis akan menggali data lapangan 

(langsung) dari pihak penyelidik dan penyidik polsek Kepanjen, 

baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian data tersebut yang diperoleh dari pihak 
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penyelidik dan penyidik polsek Kepanjen selanjutnya akan diolah 

oleh penulis.
2
 

b. Data sekunder 

Untuk data sekunder, penulis akan menggunakan literatur-

literatur yang valid atau dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian Surat Tanda 

Penerimaan Laporan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
3
 

4. Teknik pengumpulan data 

Untuk teknik pengumpulan data penelitian penulis akan 

menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. 

a. Wawancara. 

Metode interview atau wawancara akan penulis gunakan 

untuk menggali informasi dari penyidik atau penyelidik polsek 

Kepanjen berkaitan dengan permasalahan pemberian STPL/P oleh 

penyidik atau penyelidik kepada pelapor atau pengadu, dimana 

penulis sebagai pencari informasi atau interviewer dan pihak 

                                                           
2
 Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 106 

3
 Ibid. 
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penyidik atau penyelidik polsek Kepanjen sebagai informan atau 

nara sumber.
4
 

b. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan pemberian STPL/P oleh penyidik atau 

penyelidik.
5
 Sebagai bentuk olahan dari sumber data sekunder. 

c. Analisa data 

Untuk penelitian hukum ini penulis akan menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif. Yaitu suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan 

secara tertulis atau lisan oleh pihak penyelidik atau penyidik 

polsek Kepanjen sebagai responden serta juga tingkah laku yang 

nyata, yang penulis diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh.
6
 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan membuat 

sistematika penulisan dengan tujuan dapat dijadikan acuan dalam 

                                                           
4
 Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal.71 

5
 Zainuddin Ali. Op.cit. hal. 107 

6
 Ronny Hanitijo Soemitro. Op.cit. Hal. 93. 
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penulisan, dapat dipertanggung jawabkan, mempermudah penulisan, dan 

agar terlihat sitematis. 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Subtansi dalam pendahuluan meliputi bebrapa sub bab yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori, doktrin, pendapat ahli 

hukum, kajian yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku yang akan 

dipakai oleh peneliti untuk mendukung analisa terhadap masalah yang 

diteliti. 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang akan dikaji dan 

dianalisa secara sistematis bedasarkan tinjauan pustaka  yang sudah 

ada dalam bab II. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Bab yang terkhir ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh 

peneliti dari hasil  analisa pada bab III. Dari kesimpulan tersebut maka 

timbul hal-hal yang akan menjadi saran dan rekomendasi dalam 

permasalahan yang sudah diteliti.  

 

 


