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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia sebagai mahkluk sosial selalu hidup bersama dengan 

sesamanya, dan secara alamiah setiap individu menyesuaikan atau 

menselaraskan dirinya dengan kehendak kelompok manusia di manapun dia 

berada, sehingga terjadi kete raturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama 

tersebut, katakanlah kehidupan bersama ini disebut masyarakat.  

Kehidupan masyarakat yang hidup bersama secara teratur dan tertib 

tersebut dalam perkembangannya semakin lama semakin pudar, tergeser oleh 

pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi sosial yang semakin 

komplek. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya 

dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma 

sosial termasuk norma hukumnya, salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran 

norma tersebut adalah kejahatan. 

Lahirnya kejahatan tersebut di atas mengakibatkan lahirnya norma 

atau kaidah hukum pidana, yang merupakan pencerminan kehendak 

masyarakat dalam rangka melindungi jiwa raga dan kekayaan anggota 

masyarakat. Maka pelanggaran atas norma atau kaidah hukum pidana 

dianggap sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, yang untuk itu diberi 

nama sebagai kejahatan. Oleh Paul Moedikdo, kejahatan dirumuskan sebagai 

berikut, “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum, yang 
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mengandung unsur-unsur merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh 

dibiarkan. 1 

Menurut J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro dalam buku 

“Paradok Kriminologi” mengatakan bahwa, kejahatan adalah setiap perbuatan 

(termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 

masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut 

dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya 

tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.2    

Dalam bukunya yang lain “Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa 

Kriminologi”, J.E. Sahetapy mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu 

penekanan belaka dari pemerintah (penguasa) yang dalam pelaksanaannya 

kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan 

yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.  

Kasus-kasus dalam dunia kriminalitas yang sering terjadi dalam 

lingkungan masyarakat kalau kita teliti lebih dalam lagi maka sering dijumpai 

seseorang yang telah menjalankan hukuman di penjara beberapa tahun 

lamanya, ternyata kemudian terungkap sama sekali tidak bersalah, bahkan ada 

pula yang telah menjalani hukuman mati ternyata diketahui tidak bersalah, 

entah mungkin ribuan lagi di berbagai negara, ada yang mengalami salah 

tindak dari penegak hukum melalui hakim, divonis salah dan karenanya 

menjalani hukuman, karena perkara-perkara tersebut tidak diusut lagi. Tetapi 

sebenarnya dalam sejarah adanya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, dan 
                                                 
1 Paul Moedikdo. 1961. Kejahatan dan Sebab Musababnya. Politeia, Bogor, hal. 2 
2 Gumilang , A. 1993. Kriminalistik “ Pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan”. 

Bandung. Angkasa. hal. 4 
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kerap kali terjadi orang tak bersalah menjala ni hukuman, adalah di luar 

kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan:  

a. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah 
jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum te rtentu secara pribadi.  

b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada di antara kasus-kasus 
kematian seseorang yang tidak jelas, yang karena kadang-kadang 
bisa terjadi kematian karena penyakit atau kecelakaan disangka 
karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan 
dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius 
lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang 
dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang 
lain atau kelompok lain dicurigai.3 

 
Keadaan tersebut di atas dikarenakan kesalahan analisa dan 

kesimpulan penegak hukum yang keliru. Maka dalam problema kejahatan di 

tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah 

hukum dan kejahatan, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang 

terkena tindakan hukum, hal ini mengingat bahwa tujuan daripada Hukum 

Pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya 

kejahatan dalam masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar 

adanya kejahatan yang telah membawa korba n jangan membawa korban 

tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa kejahatan 

tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang 

tidak hati-hati menyebabkan orang tak bersalah menderita penasaran dan 

dihukum tanpa salah.  

                                                 
3 Ibid,  hal. 4 
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Berbicara mengenai hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari 

permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. Semua permasalahan 

tersebut memiliki hubungan sebab akibat, yang apabila tidak dipenuhi salah 

satunya, maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum. Seperti yang 

dikatakan Muladi, bahwa apabila hendak membahas hukum pidana materiil 

maka mau tidak mau bergelut dengan tiga permasalahan pokok dalam hukum 

pidana. Pertama, adalah perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dikriminalisasi, (tindak pidana) yang kedua, adalah 

pertanggungjawaban pidana, (kesalahan) dan yang terakhir, adalah sanksi, 

baik yang berupa pidana (straf) maupun tindakan (maatregel).4 

Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti 

melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan 

adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus 

mempunyai kesalahan. Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam 

pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya asas 

tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan asas yang fundamental 

dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. 

Menyangkut tiga permasalahan pokok hukum pidana, berarti kita 

berbicara mengenai hukum acara pidana  yang di mana hukum tersebut 

berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materiil), sehingga 

disebut Hukum Pidana Formal Atau Hukum Acara Pidana. Hukum acara 

pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena itu sebagai pelaksana 

                                                 
4 Muladi. 1986. (di kutip dari: Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah 
Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal. 6) 
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hukum acaranya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan berkewajiban untuk menegakkannya agar keadilan dalam 

masyarakat dapat dicapai. 

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman 

Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menter i kehakiman sebagai 

berikut.  

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan 
atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran 
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah 
terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 
yang didakwa itu dapat dipersalahkan.5 

 
Keadaan tersebut mendorong aparat penegak hukum dan orang-orang 

yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat, untuk menciptakan 

dan mengembangkan cara -cara atau metode-metode untuk menyidik, 

mengejar dan memergoki kejahatan, yaitu yang kemudian dikenal sebagai 

istilah kriminalistik. 

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti 

Hakim, Jaksa, dan Polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik 

Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminal, perlu melengkapi diri dengan ilmu 

Kriminalistik.  

Kriminalistik adalah suatu ilmu yang masih muda usia, baru 

berkembang awal abad ke -20, yang dipelopori oleh ahli-ahli Hans Grosz dari 

                                                 
5 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP),  Politeia, Bogor, hal. 324.  
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Australia, Lucard dari Perancis, De Rechter dari Belgia dan lain-lain, dan 

masih banyak kelemahan-kelemahan, sehingga definisi / pengertiannya masih 

berbeda-beda, tetapi ada hal yang sama yaitu mengenai tugas dan sasaran yang 

ditujukan ialah berupa mengusut dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu 

kejahatan, sia pa pelakunya, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, cara 

bagaimana pelaku (penjahat) dapat ditangkap. Sejalan dengan hal tersebut, 

W.M.E. Noach, seorang guru besar di Jakarta, mengartikan kriminalistik 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik 

sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan 

menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, sidik jari, ilmu racun, dan lain-lain6. 

Sedangkan menurut R. Soesilo, Kriminalistik adalah suatu 

pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan 

penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan 

yang seluas-luasnya. 7 Kriminalistik ini memberikan bantuan bagi peradilan, 

untuk menemukan apakah suatu peristiwa merupakan kejahatan atau bukan, 

misalnya kedapatan orang meninggal di sebuah restoran, apakah kematian 

mendadak karena penyakit atau karena pembunuhan. Bila merupakan suatu 

pembunuhan, maka identitas apa yang ditemui untuk mengejar sipelaku, 

sebaliknya bila kematian tersebut adalah karena  kematian mendadak dan 

bukan pembunuhan, maka tidak perlu lagi repot-repot dan mengeluarkan 

banyak biaya untuk mengejarnya.  

                                                 
6 Op. Cit.  hal. 1 
7 R. Soesilo. 1976. Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan).Bogor: Politeia. Hal.3.  
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Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan 

pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk 

menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu 

perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, 

dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. 

Rekonstruksi atau reka ulang dalam penyidikan suatu perkara berguna 

untuk memberikan kejelasan atau membuat terang suatu tindak pidana agar 

mempermudah aparat dalam mendukung proses hukum yang sedang 

berlangsung. 

Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui dengan jelas peran dari terdakwa 

dan saksi-saksi la innya yang tentunya disesuaikan dengan berita acara 

pemeriksaan (BAP) dan rekonstruksi sangat penting sebagai bukti petunjuk 

yang dapat menjadi pertimbangan hakim dan untuk menghindari terjadinya 

penyangkalan dari terdakwa di persidangan.  

Hasil dari pelaks anaan rekonstruksi digunakan agar pengadilan dalam 

mengambil putusan perkara pidana tidak menjadi sesat. Dengan demikian 

hendaknya hakim dalam mengambil putusan menggunakan BAP rekonstruksi 

sebagai bahan pertimbangannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang 

berbentuk skripsi dengan judul  “KEKUATAN HUKUM HASIL 

REKONSTRUKSI DALAM MENEMUKAN ALAT BUKTI TERHADAP 

TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA (Studi Rekonstruksi Pada 
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Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Di Polres Batu BAP 

Nomor: 50/XII/2010/SATRESKRIM )” 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah 

yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya 

serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berangkat dari latar belakang 

dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah kesesuaian antara tempat kejadian perkara dengan 

keterangan saksi ditemukan dalam rekonstruksi tindak pidana 

pembunuhan yang disertai pencurian di Polres Batu BAP Nomor: 

50/XII/2010/SATRESKRIM ?  

2.  Bagaimanakah kesesuaian antara semua alat bukti dengan peristiwa tindak 

pidana yang terjadi ditemukan dalam proses rekonstruksi tindak pidana 

pembunuhan yang disertai pencurian di Polres Batu BAP Nomor: 

50/XII/2010/SATRESKRIM ? 

3.  Bagaimanakah kekuatan hukum hasil rekonstruksi dalam menemukan alat 

bukti dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian 

di Polres Batu BAP Nomor: 50/XII/2010/SATRESKRIM? 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah 

untuk mengetahui peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna 

mengungkap kejahatan, yang antara lain: 
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1.  Untuk mengetahui kesesuaian antara tempat kejadian perkara dengan 

keterangan saksi ditemukan dalam rekonstruksi tindak pembunuhan yang 

disertai pencurian di Polres Batu BAP Nomor: 

50/XII/2010/SATRESKRIM  

2.  Untuk mengetahui kesesuaian antara semua alat bukti dengan peristiwa 

tindak pidana yang terjadi ditemukan dalam proses rekonstruksi tindak 

pidana pembunuhan yang disertai pencurian di Polres Batu BAP Nomor: 

50/XII/2010/SATRESKRIM  

3.  Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil rekonstruksi dalam menemukan 

alat bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi ditemukan dalam 

proses rekonstruksi tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian di 

Polres Batu BAP Nomor: 50/XII/2010/SATRESKRIM 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1.  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman teori-

teori yang berkenaan dengan bidang hukum tindak pidana pembunuhan 

disertai pencurian dengan analisis-analisisnya serta diharapkan penelitian ini 

memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum 
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2.  Praktis  

Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta  

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.  Serta sebagai 

referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti.  

 
E. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Pendekatan  

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis adalah menelaah peraturan 

perundangan yang berlaku kemudian melakukan kajian secara sistematis 

dan intensif terhadap aspek hukumnya. 8 Adapun secara sosiologis adalah 

penelitian langsung pada instansi terkait. 

2.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Polres Batu, dalam 

hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya 

rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan.  

3.  Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian berupa hasil wawancara terhadap aparat 

                                                 
8 Bambang Sugondo, Metode Penelitian Hukum, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hal. 75 
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kepolisian Polres Batu yang terkait dengan rekonstruksi dalam proses 

penyidikan guna mengungkap kejahatan.  Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah Aiptu Sugiyanto, SH yang menjabat sebagai Ka. 

Unit 2 SATRESKRIM 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung, 

menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer, 

dalam hal ini sumber data yang digunakan penulis adalah bahan-bahan 

yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, surat kabar, yang 

berkaitan dengan topik bahasan.9 Dalam penelitian ini menggunakan 

perkara dengan BAP Nomor: 50/XII/2010/SATRESKRIM 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan penulis diperoleh dengan       

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang sama dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, serta dapat melihat 

muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, beberapa 

jenis gejala social, baik yang mendalam  (laten) maupun manifest.10 

Selanjutnya dalam proses wawancara akan terdapat dua informan, 

yaitu informan kunci dan informan pendukung. Dalam penelitian ini 

                                                 
9 ibid 
10 Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Yayasan Penerbit fakultas Psikologi, UGM, 1970 
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yang menjadi informan kunci adalah Aiptu. Sugiyanto SH selaku 

Kepala Unit 2 Satreskrim Polres Batu. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terkait 

dengan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang mendukung data 

primer, berupa BAP Nomor: 50/XII/2010/SATRESKRIM 

5.  Teknik Analisa Data  

Dalam menentukan analisa data menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, 

sistematis, akurat data yang akan diteliti, yang telah diperoleh dilapangan 

(berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran obyektif dari 

hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi serta dikaitkan dengan 

teori-teori profesi, undang-undang yang relevan, sehingga menghasilkan 

hasil yang obyektif.  

 
F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara 

berurutan, dimulai dari bab I sampai dengan bab IV, secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan.  
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan beberapa kajian teoritik/kajian pustaka yang 

terkait kekuatan hukum hasil rekonstruksi dalam menemukan alat 

bukti pada kasus pembunuhan disertai pencurian 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini ber isi kajian komprehensif terhadap hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, hal ini dalam rangka menemukan 

kajian objektif yang ada relevansinya dengan topik yang diangkat 

dalam penulisan skripsi, yaitu terkait kekuatan hukum hasil 

rekonstruksi dalam menemukan alat bukti pada kasus 

pembunuhan disertai pencurian 

BAB IV :  PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang 

didasarkan pada bab-bab sebelumnya  

 

 


