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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pergaulan hidup manusia, baik individu maupun kelompok 

sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan 

hidup, terutama norma hukum yang disebut sebagai kejahatan atau 

pelanggaran. Termasuk di dalamnya tindak pidana pembunuhan. Tindak 

pidana pembunuhan ini didasarkan pada berbagai alasan yang mendorong 

terlaksananya tindak pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan, menuntut 

perhatian yang serius dari waktu ke waktu, yang peningkatannya cukup 

signifikan, maka dengan adanya suatu sanksi pidana bisa dapat mengurangi 

tingkat kejahatan atau tindak pidana pembunuhan.  

Untuk mengatasi tindak pidana semacam ini diperlukan upaya 

penegakan hukum. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut law 

enforcement, bahasa Belanda disebut rechtshandhaving. Penegakan hukum 

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau 

hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Salah satu elemen dalam penegakan hukum adalah struktur hukum yang 

dalam ini adalah kepolisian. Dalam suatu kasus tindak pidana, kepolisian 

memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan.  
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Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedang penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya
1
. Termasuk juga dalam sebuah kasus pembunuhan. 

Penyidik harus mampu mengumpulkan bukti sebelum menyerahkannya 

kepada Jaksa Penuntut Umum. Salah satu kasus pembunuhan yang menarik 

untuk diteliti penulis adalah kasus pembunuhan sebagaimana yang tercantum 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim.  

Kronologi kasus tersebut adalah sebagai berikut: pada hari Rabu 

tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB di ladang Tebu milik Pak Sasa, 

Dusun Kramat Jati RT 09 Dusun Suling Kulon Kecamatan Cerme Kabupaten 

Bondowoso telah terjadi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang atau dengan sengaja menghilangkan nyawa 

orang yang dilakukan oleh tersangka Sumito alias Pak Isa terhadap Putu Yasa 

alias Dodo (meninggal dunia) dengan cara menyabetkan sabit milik tersangka 

ke tubuh korban sehingga akibat tebasan sabit tersebut korban mengalami luka 

dan meninggal dunia.
2
  

Dalam mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan, dakwaan penuntut 

umum sangat memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang 

                                                 
1
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996, 

hal.122 
2
 Berkas Perkara Nomor: BP/109/VIII /2012 
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pengadilan sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan. Menuntut seorang 

terdakwa berarti Berita Acara Pemeriksaan termasuk alat bukti (barang bukti) 

diserahkan ke pengadilan dengan permohonan agar hakim memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara. Alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) 

KUHAP adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa”.  Disinilah peran penyidik kepolisian sangat penting 

untuk menjadikan berkas tersebut P-21, yaitu pernyataan Berita Acara 

Pemeriksaan sudah lengkap menurut jaksa peneliti, berdasarkan Keputusan 

Jaksa Agung No. 518/A/JA/11/2001 (1 November 2001) tentang Perubahan 

Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara 

Tindak Pidana.  

Untuk melengkapi alat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, 

maka diperlukan adanya rekonstruksi. Pengaturan rekonstruksi perkara pidana 

yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya 

dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, dan huruf k yang secara 

implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat 

digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi: Pasal 

75 (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;  

a. Pemeriksaan tersangka;  

h. Pemeriksaan saksi;  

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini.  

 

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 

1 huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh 

pihak penyidik.  
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Gerson. W. Bawengan menerangkan bahwa penyidik dalam 

menyelenggarakan rekonstruksi harus didasarkan oleh keterangan-keterangan 

atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi untuk 

mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana 

atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur, 

dan sebagainya. Perlu diulangi lagi misalnya dimana letaknya suatu benda, 

dimana tempat gerakan-gerakan para korban jika ada, serta bagaimana 

peristiwa itu terjadi, bagaimanakah aksi dan reaksi pada waktu itu.
3
 

Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di 

tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara 

yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotokopi 

adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut 

merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara 

rekonstruksi perkara pidana tersebut.
4
 

Kewajiban untuk melaksanakan rekonstruksi ini, juga diamanatkan 

pada Pasal 68 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana sebagai berikut: 

1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/Penyidik Pembantu 

dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi. 

2) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara 

rekonstruksi 

 

Landasan peraturan tersebut menunjukkan kewajiban kepolisian dalam 

melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi. Manfaat rekonstruksi 

                                                 
3
 Gerson. W. Bawengan, Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, PT Pradnya 

Paramitha, Jakarta, 1989,  hal.38 
4
 H. Hamrat Hamid, Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam 

Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.124   
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bagi penyidik adalah untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan. Lebih 

lanjut, rekonstruksi dipergunakan untuk menguji kabenaran teori yang dipakai 

oleh penyidik, apakah rekonstruksi sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya 

telah terjadi, dengan itu hendak ditentukan apakah tempat kejadian adalah 

sesuai dengan keterangan saksi dan apakah semua bukti dapat mendukung 

kebenaran terjadinya peristiwa pidana. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh tersangka dan bilamana menyangkut tersangka teori tentang 

modus operandi, apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola 

operandi yang dimaksud. Secara teknis, setelah melakukan rekonstruksi, setiap 

adegan rekonstruksi akan dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara 

keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, 

penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan. 

Pelaksanaan rekonstruksi ini di lapangan memiliki banyak hambatan. 

Bahkan di tataran normatif pun, pelaksanaannya memiliki hambatan karena 

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat 

penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 

keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dalam artian tersangka 

tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan sebagaimana diinginkan 

oleh penyidik. Hak tersangka lebih lanjut juga dinyatakan dalam Pasal 66 

KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani 

kewajiban pembuktian”. Ini berarti bahwa penyidik lah yang memiliki 

kewajiban untuk membuktikan perbuatan tersangka, sedang tersangka boleh 
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memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan penyidik dalam upaya 

pembuktian tindak pidana yang dilakukannya.  

Selain itu terdapat juga hambatan eksternal yang sering terjadi dalam 

melaksanakan rekonstruksi, yaitu tekanan dari masyarakat, berubah-ubahnya 

kesaksian tersangka, serta waktu dan tempat yang tidak memungkinkan karena 

alasan tertentu.  

Dalam proposal ini, penulis ingin meneliti tentang peranan 

rekonstruksi dalam melengkapi Berita Acara Pemeriksaan serta juga berbagai 

hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan oleh 

penyidik Satuan Reskrim Polres Bondowoso terkait Berita Acara Pemeriksaan 

Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim dimana penyidik bertanggungjawab untuk 

menjadikan Berita Acara Pemeriksaan lengkap (p-21) melalui upaya 

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terkait.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana korelasi pelaksanaan rekonstruksi dengan pelengkapan Berita 

Acara Pemeriksaan? 

2. Bagaimanakah tindakan penyidik dalam menghadapi penolakan oleh 

tersangka pada pelaksanaan rekonstruksi? 

3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi untuk Berita 

Acara Pemeriksaan Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim kasus tindak 

pidana pembunuhan oleh tersangka Sumito? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis korelasi pelaksanaan rekonstruksi dengan 

pelengkapan Berita Acara Pemeriksaan. 

2. Mengetahui dan menganalisis tindakan penyidik dalam menghadapi 

penolakan oleh tersangka pada pelaksanaan rekonstruksi. 

3. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi 

untuk kasus tindak pidana pembunuhan oleh tersangka Sumito. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memperkaya wawasan penulis mengenai ilmu hukum, terutama hukum 

pidana. Juga sebagai syarat kelulusan gelar Sarjana (S-1) 

2. Bagi Ilmu Hukum 

Menambah wawasan hukum pidana utamanya mengenai peranan 

rekonstruksi dalam melengkapi Berita Acara Pemeriksaan serta juga 

berbagai hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana 

pembunuhan, khususnya dalam kasus pembunuhan oleh tersangka Sumito 

yang diteliti oleh penulis.  
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji 

permasalahan adalah Yuridis Sosiologis
5
, yang berarti melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Penulis memilih 

menggunakan metode ini karena ingin mengetahui bagaimana konsekuensi 

hukum bila terjadi penolakan oleh tersangka dalam pelaksanaan 

rekonstruksi, pengaruhnya terhadap pembuatan BAP serta juga berbagai 

hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah Polres Bondowoso sebagai institusi 

yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan 

pada tindak pidana, disini adalah kasus tindak pidana pembunuhan oleh 

tersangka Sumito sebagaimana dituangkan dalam kasus dalam Berita 

Acara Pemeriksaan Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim. Dari lokasi 

tersebut penulis dapat memperoleh keterangan mengenai konsekuensi 

hukum bila terjadi penolakan oleh tersangka dalam pelaksanaan 

rekonstruksi, pengaruhnya terhadap pembuatan BAP serta juga berbagai 

hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan 

 

 

 

                                                 
5
 Fakultas Hukum UMM. Pedoman Penulisan Hukum. Malang.Fakultas Hukum UMM. 

2012.  Hal.18 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui teknik wawancara dengan responden
6
. Data jenis ini diperoleh 

dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik 

tindak pidana pembunuhan oleh tersangka Sumito yang dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim.  

Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan oleh tersangka 

Sumito tersebut adalah: 

1) AIPTU Didik Setiawan 

2) Bripka Sumoredjo Fadjarnyoto 

3) Bripka Lukarman 

4) Ipda Katmianto 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber kedua 
7
, Sumber data dalam penelitian ini adalah Dokumen-

dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat dilokasi penelitian (Polres 

Bondowoso), literatur yang berhubungan dengan tema penulisan, situs-

situs internet yang berhubungan dengan tema penulisan, perundang-

undangan dan data resmi dari instansi terkait, hasil-hasil penelitian 

                                                 
6
 Ibid. hal,23 

7
 Ibid. hal, 24 
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yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media 

masa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti 

c. Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data dari bahan berupa kamus dan 

ensiklopedia yang mendukung penelitian dalam hal istilah, arti kata 

dan istilah terkait penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap 

responden baik secara tertulis maupun tidak tertulis tentang penyidikan 

dan pemenuhan unsur formil dan materiil pada materi Berkas Acara 

Perkara Nomor BP/109/VIII/2012/Reskrim terkait kasus pembunuhan 

oleh tersangka Sumito 

b. Studi Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian 

juga menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang.
8
 Dalam penelitian ini studi dokumentasi 

adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan konsekuensi hukum 

bila terjadi penolakan oleh tersangka dalam pelaksanaan rekonstruksi, 

                                                 
8
 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung: ALFABETA, 2005.  hal. 239 



 11 

pengaruhnya terhadap pembuatan BAP serta juga berbagai hambatan 

dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan. 

c. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan  pustaka yang 

sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, 

keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-

literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar tentang segala 

permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan disusun dan 

dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Studi kepustakaan yaitu suatu 

metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, 

peraturan peundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan obyek penelitian
9
. 

5. Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu analisa dengan 

menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari 

data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik 

suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada
10

. Dalam hal ini yaitu 

mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan 

konsekuensi hukum bila terjadi penolakan oleh tersangka dalam 

pelaksanaan rekonstruksi, pengaruhnya terhadap pembuatan BAP serta 

                                                 
9
 Ibid 

10
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 65 
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juga berbagai hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana 

pembunuhan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini maka 

peneliti akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penelitian sebagai 

berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab satu ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang  

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penelitian yang digunakan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana dan 

tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan 

umum tentang Berita Acara Pemeriksaan serta tinjauan umum tentang 

Rekonstruksi 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang 

dibahas peneliti yaitu konsekuensi hukum bila terjadi penolakan oleh 

tersangka dalam pelaksanaan rekonstruksi, pengaruhnya terhadap 

pembuatan BAP serta juga berbagai hambatan dalam pelaksanaan 

rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.  
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BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan 

materi-materi mencerminkan judul skripsi. Sedangkan saran merupakan 

statement peneliti yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama.  

 


