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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang kini semakin canggih nampaknya dirasakan   

sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Kemajuan teknologi ini terdapat di segala sektor kehidupan di dalam 

masyarakat yang mempunyai akibat mudahnya masyarakat untuk melakukan 

segala sesuatu yang dikehendakinya. 

Perkembangan dan dinamika masyarakat yang diakibatkan dari 

pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa kehidupan 

masyarakat ke arah perubahan yang begitu pesat. Perubahan terjadi dari 

masyarakat yang semula bercorak kehidupan tradisional menuju ke 

masyarakat yang lebih modern atau yang istilahnya dikenal sekarang ini 

sebagai modernisasi. Dan tentu keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.  

Kemajuan masyarakat tidak hanya membawa dampak yang positif 

tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif. Diantara dampak negatif 

adalah semakin meningkatnya kejahatan baik dilihat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya lapangan 

pekerjaan yang berakibat pengangguran merajalela di mana-mana. Kejahatan 

dari hari ke hari berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan 

masyarakat. 

Satjipto Rahardjo mengemukakan suatu analisa yang menarik yang 

dapat dikaitkan dengan permasalahan kejahatan. Dituliskannya antara lain 

bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini dapat dikategorikan ke dalam 

hukum modern. Namun sistem ini belum didukung oleh suatu pertumbuhan 

struktur masyarakat yang sesuai. Akibatnya terjadilah penafsiran-penafsiran 

serta praktek-praktek yang keliru dari pihak rakyat terhadap bekerjanya sistem 

hukum berikut lembaga-lembaga yang berlaku bagi mereka (Nanda Agung 

Dewantara,1988:46). 
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Dewasa ini dengan majunya pembangunan memperlihatkan 

kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, 

menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong, dengan 

kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap 

individualistis, egoistis, materealistis dan kebebasan yang tidak bertanggung 

jawab mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak timbulnya 

berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan 

dan sebagainya.                           

Pada waktu akhir-akhir ini sering diberitakan di koran-koran maupun 

televisi, bahwa anggota masyarakat seringkali melakukan penganiayaan 

terhadap teman, saudara, tetangga, bahkan tidak sedikit yang melakukan 

penganiayaan terhadap orang tua sampai luka-luka, babak belur, pingsan 

bahkan meninggal dunia. Hal ini menarik diamati karena tindakan ini 

nampaknya bukan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari anggota 

masyarakat secara individu, akan tetapi sudah berkembang sedemikian rupa, 

seakan menjadi tingkah laku yang dianggap wajar di dalam masyarakat, meski 

belum dapat dikatakan telah mapan. Dalam negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi kalau 

penganiayaan tersebut menimbulkan korban jiwa manusia atau cacat seumur 

hidup.  

Fenomena yang mewarnai timbulnya berbagai kejahatan khususnya 

penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang akhirnya 

menimbulkan pertanyaan, bagaimana mengatasinya ? Timbulnya kejahatan ini 

sebenarnya telah diantisipasi oleh negara dengan wujud pembentukan hukum 

pidana. Salah satu dari definisi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana 

memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan 

yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Di Indonesia 

hukum pidana ini dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

atau yang sering dikenal dengan KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tersebut telah dijelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan 
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yang diatur di dalam Bab XX dan khusus untuk penganiayaan yang 

menyebabkan meninggalnya seseorang diatur di dalam Pasal 351 ayat (3). 

Seringnya terjadi penganiayaan di tengah-tengah masyarakat, 

disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi 

aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian.  

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam 

mengungkap perkara ini harus melaksanakan proses penyelidikan yang 

kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang 

dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi 

tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan 

para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual 

dari suatu tindak pidana. 

Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak 

pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi 

harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka 

atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang 

jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.  

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi 

melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses 

terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para 

tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak 

meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan 

di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan 

demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat 

kejadian perkara yang sebenarnya.  

Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, 

rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk 

memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka 

melakukan suatu tindak pidana.  
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Polisi dalam melakukan rekonstruksipun harus sangat berhati-hati 

sebab rekonstruksi haruslah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tersangka 

dan korban sehingga hasilnya akan mendekati peristiwa pidana yang 

sebenarnya.  

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak 

pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga 

banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini 

dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan 

ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses 

rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima 

perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat 

membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan 

bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan. Disamping 

itu rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap 

terjadinya tindak pidana. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang 

merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata 

rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di 

pengadilan dan hasil rekonstruksi inipun dapat mendukung alat bukti yang 

lain.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih 

jauh dan mendalam tentang pelaksanaan rekonstruksi oleh polisi dalam 

mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Maka penulis dalam 

menyusun penulisan hukum memilih judul “PELAKSANAAN 

REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA 

ORANG LAIN”. 
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B.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data 

yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang 

ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan 

menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat 

memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menyusun data, dan 

menganalisisnya sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan 

penelitian ini menjadi terarah. Untuk mempermudah dalam pembahasan 

permasalahan yang akan diteliti maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan rekonstruksi oleh polisi dalam mengungkap 

terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang 

lain ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh polisi dalam melaksanakan 

rekonstruksi serta upaya-upaya untuk menanggulangi berbagai kendala 

tersebut ? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang pasti sebagai 

sasaran yang akan dicapai atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan 

yang hendak dicapai penulis adalah  sebagai berikut: 

      1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui bagaimana proses atau pelaksanaan dari 

rekonstruksi tersebut. 

b) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh 

polisi dalam melaksanakan rekonstruksi tersebut serta upaya untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut. 

      2. Tujuan Subyektif 

a) Untuk mendapatkan data guna menyusun penulisan hukum dalam 

rangka  memperoleh derajat kesarjanaan di bidang ilmu hukum. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

b) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan 

penulis tentang pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap 

sebuah kasus kejahatan. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum acara pidana secara 

teoritis khususnya masalah rekonstruksi suatu peristiwa pidana guna 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah ilmu dan pengalaman penulis di bidang penulisan karya 

ilmiah khususnya karya penulisan ilmu hukum 

b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh  

informasi mengenai dasar dari pelaksanaan rekonstruksi dan proses 

rekonstruksi itu sendiri oleh polisi.  

 
E.  Metode Penelitian 

Dalam rangka menjawab permasalahan, mencapai tujuan dan 

menunjang kerangka teori, maka penulisan hukum ini ditulis dengan suatu 

metode penelitian. Metode penelitian yang tepat akan membantu agar hasil 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam usaha untuk 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan maka dalam penelitian ini 

digunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah empiris, yaitu 

suatu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Sutrisno 

Hadi, 1979 : 3). 

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menuturkan, 

menganalisa, dan menginterpretasikan data yang diperoleh, kemudian 
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menyimpulkan. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan 

data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lain (Soerjono 

Soekanto, 1986 : 10). 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian adalah Kepolisian 

Resort (Polres) Karanganyar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

beberapa pertimbangan antara lain karena lokasi tersebut mudah untuk 

dijangkau oleh penyusun, data yang dibutuhkan dapat diperoleh, lebih 

menghemat biaya, waktu dan tenaga, sehingga memudahkan bagi 

penyusun untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

3. Jenis Data  

      Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas: 

a) Data Primer 

Data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta 

yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dan 

langsung dari sumber data lapangan yaitu Kepolisian Resort (Polres) 

Karanganyar. 

b) Data Sekunder 

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang terdiri atas literatur, 

dokumen-dokumen, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

4. Sumber Data 

      Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bagian: 

a) Sumber Data Primer 

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang 

dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara langsung di  

lokasi penelitian yaitu di Polres Karanganyar. 
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b) Sumber Data Sekunder 

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang tidak 

secara langsung memberikan data atau informasi. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber kedua, yaitu 

meliputi buku-buku laporan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, literatur 

yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

a)  Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, yang satu   

pihak berfungsi sebagai pencari informasi (penanya) sedang pihak 

lain berfungsi sebagai informan. Dalam penelitian ini informasi 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yaitu 

pejabat terkait di lingkungan Polres Karanganyar, sehingga dapat 

diperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b)   Studi Kepustakaan  

Peneliti membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian.  

6. Teknik Analisis Data  

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian. 

Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan 

apakah analisis statistik atau analisis non statistik. Pemilihan ini 

tergantung dari jenis data yang dikumpulkan. Dalam penulisan hukum ini 

penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif adalah 

analisis yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Skema dari analisis interaktif dapat 

digambarkan sebagai berikut (HB. Sutopo, 1988:37). 
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Bagan 1: Analisis Interaktif 

 

F.  Sistematika Skripsi       

Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) ini adalah  sebagai 

berikut: 

 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi enam sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua hal yaitu kerangka teori meliputi, 

yang pertama: tinjauan umum tentang hukum acara pidana, yang di dalamnya 

akan membahas antara lain tentang; sejarah pembentukan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, pengertian hukum acara pidana, pihak-pihak 

yang terlibat dalam hukum acara pidana. Kedua: tinjauan umum tentang 

tindak pidana, yang akan membahas tentang, pengertian tindak pidana, unsur-

Pengumpulan data  

Reduksi data 
Penyajian data 

Penarikan kesimpulan 
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unsur tindak pidana. Ketiga: tinjauan umum tentang penganiayaan meliputi; 

pengertian penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang lain Keempat: proses penyidikan menurut 

KUHAP yang meliputi pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan, dan 

proses penyidikan. Kelima: tinjauan umum tentang rekonstruksi, yang 

membahas mengenai pengertian rekonstruksi dan dasar hukum pelaksanaan 

rekonstruksi. Hal yang kedua yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah  

kerangka pemikiran, yang akan membahas tentang hal-hal yang yang menjadi 

dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil judul 

skripsi tentang Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain. 

  

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan rekonstruksi dengan sub bab 

terdiri dari kasus posisi, tindakan penyidikan oleh penyidik, dasar pelaksanaan 

rekonstruksi, tahap-tahap pelaksanaan rekonstruksi terhadap tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan matinya Saliyun Ristiyono yang dilakukan 

oleh tersangka Sugeng Riyanto, juga akan dibahas mengenai kendala-kendala 

yang dihadapi oleh polisi dalam melaksanakan rekonstruksi serta upaya-upaya 

untuk menanggulangi kendala tersebut.  

 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab akhir ini terdiri dari kesimpulan yang dirumuskan secara singkat 

yang merupakan jawaban pokok atas permasalahan yang diteliti, serta saran 

dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana  

    a)  Sejarah Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 

dimulai  pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah panitia Intern 

Departement Kehakiman. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum 

Nasional yang menghasilkan naskah Rancangan Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, yang kemudian dibahas oleh panitia intern tersebut 

bersama dengan Kejaksaan Agung, Departement Pertahanan dan 

Keamanan (Hankam) termasuk Polri dan Departement Kehakiman. 

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum 

Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri 

Kehakiman kepada Sekretaris kabinet. 

Setelah oleh Sekretaris kabinet diminta lagi pendapat Mahkamah 

Agung, Kejaksaan Agung, Departement Pertahanan dan Keamanan 

(Hankam) termasuk Polri dan Departement Kehakiman, maka naskah 

Rancangan Undang-undang  Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi 

dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut. 

Dalam tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri 

Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri dan wakil dari Mahkamah Agung 

untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan 

Rancangan Undang-undang  Hukum Acara Pidana. 

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, Panitia selain memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum 

Nasional ke-2 di Semarang tersebut diatas, juga memperhatikan 

pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi 

seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia 
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(Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum 

Indonesia (Persahi), baik yang diajukan melalui Seminar maupun 

kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja dan lain – lain.  

Dengan amanat Presiden tanggal 12 Sepember 1979 No. 

R.06/P.U./IX/1979, maka disampaikanlah Rancangan Undang-undang 

Hukum Acara Pidana kepada DPR RI untuk dibicarakan dalam Sidang 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapatkan persetujuannya.  

Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan Tingkat I, 

Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang 

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu sidang 

Paripurna DPR RI. Pada pembicaraan Tingkat II yang dilakukan dalam 

sidang Paripurna, Fraksi-fraksi dalam DPR RI memberikan 

Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari pemerintah.  

Pembicaraan tingkat selanjutnya, yaitu pembicaraan Tingkat III, 

dilakukan dalam sidang Komisi. Diputuskan oleh Badan Musyawarah 

DPR RI bahwa pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang-undang 

Hukum Acara Pidana  dilakukan oleh Gabungan Komisi I dan III DPR 

RI. 

Sidang gabungan (Sigab) Komisi I dan III DPR RI bersama 

pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum 

Acara Pidana  pada tanggal 24 November 1979 sampai dengan tanggal 

22 Mei 1980 di gedung DPR RI Senayan Jakarta.  

Pembicaraan dalam jangka waktu tersebut terbatas pada 

pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting 

yang terkenal dengan nama “13 Kesepakatan Pendapat“ yang 

mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal 

Rancangan Undang - undang Hukum Acara Pidana . 

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-

undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Tim Sinkronisasi 

yang diberi mandat penuh oleh Sigab Komisi I dan III DPR RI.  
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Tim Sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai 

melakukan rapat pada tanggal 15 Mei 1980 untuk membicarakan dan 

merumuskan Rancangan Undang - undang Hukum Acara Pidana. Rapat-

rapat dilakukan secara marathon dan tidak hanya dilakukan di gedung 

DPR RI Senayan Jakarta, tetapi juga di luar gedung DPR RI, Yaitu Di 

Megamendung-Cipayung, Bogor dan di Jl. Aditya Warman 8, 

Kebayoran Jakarta. 

Setelah melakukan tugasnya kurang lebih dua tahun, Tim 

Sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 9 

September 1980, Rancangan Undang  - undang  Hukum Acara Pidana 

tersebut disetujui oleh Sigab Komisi I dan III, DPR RI. 

Dalam membahas Rancangan Undang-undang Hukum Acara 

Pidana  tersebut Tim Sinkronisasi bersama Pemerintah mengalami 

hambatan-hambatan dalam membahas Bab Ketentuan Peralihan dan 

Pasal 115 tentang hadirnya penasihat hukum pada saat pemeriksaan 

pendahuluan. 

Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan “lobbying” dan sarasehan antara Pimpinan Dewan, Pimpinan 

Fraksi dan Pimpinan Gabungan Komisi. 

Dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Undang-undang 

Hukum Acara Pidana  telah pula diminta sumbangan pendapat dari ahli 

bahasa. 

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, setelah penyampaian 

pendapat akhir oleh semua Fraksi, dalam DPR RI dalam Sidang 

Paripurna, maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 

disetujui DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang . 

b)  Pengertian Hukum Acara Pidana  

Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum merupakan salah 

satu usaha menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam 

masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan (preventif) maupun 

usaha penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (represif).  
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Tujuan dari 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 acara 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 menentukan apakah 

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 

yang didakwa itu dapat dipersalahkan.  

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala 

upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-

pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. 

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara 

yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam 

masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi 

tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar 

hukum.  

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan hukum 

pidana, bahkan pada hakekatnya hukum acara pidana itu termasuk dalam 

pengertian hukum pidana. Hukum pidana sering disebut hukum sanctie 

yaitu merupakan suatu ancaman yang akan dilaksanakan dengan 

perantaraan alat masyarakat (negara) badan pengadilan, apabila suatu 

kaidah hukum ternyata dilanggar. Dengan kata lain hukum pidana adalah 

semua peraturan-peraturan yang meliputi seluruh peraturan yang jika 

dilanggar diancam dengan hukuman badan atau denda. Yang dimaksud 

dengan seluruh peraturan diartikan bahwa bukan saja ketentuan dalam 

KUHP akan tetapi ketentuan yang tersebar dalam berbagai Undang-

undang lalu lintas, Undang-Undang  Tindak Pidana Ekonomi dan lain-

lain. Berdasar Pasal 103 KUHP membuka peluang berlaku ketentuan 

pidana yang diatur di luar KUHP. 
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Perbuatan yang dilakukan si pelanggar yang diancam dengan 

pidana ini dinamakan tindak pidana. Sedangkan kumpulan dari seluruh 

tindak pidana itu dinamakan hukum pidana, yaitu hukum pidana yang 

berupa materi atau yang bersifat materiil dan dinamakan hukum pidana 

materiil. 

Hukum pidana materiil adalah hukum yang menentukan 

perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana dan 

pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan. 

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan tata tertib dan 

keamanan negara, tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja. 

Karena agar pelaku kejahatan dapat diajukan ke muka sidang 

pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraturan 

yang tersendiri.  

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan ke 

muka sidang pengadilan dinamakan hukum pidana formil atau yang 

sering disebut dengan hukum acara pidana. Dengan kata lain bahwa 

hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang 

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1.  Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan, 

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. 

2.  Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang, maka perlu diketahui, siapa pelakunya dan cara 

bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku. 

3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyelidik perlu 

menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 

permulaan atau dilakukan penyidikan. 

4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu 

tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, 

menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang 

bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut. 
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5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan 

oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri, 

selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa 

oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana (Moch. Faisal Salam, 

2001:3). 

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini 

diatur oleh Undang-undang  No 8 tahun 1981 yang garis besarnya terdiri 

dari: 

a. Ketentuan Umum 

b. Ketentuan tentang penyidikan 

c. Ketentuan tentang penuntutan 

d. Ketentuan tentang bidang pengadilan  

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mencabut “Het Herziene 

Inlandsch Reglement” (Staatblad Tahun 1941 No 44) yang dirasakan 

sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, terutama dalam hal 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Sebagaimana diketahui asas-asas yang mengatur perlindungan 

terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia di dalam proses 

pidana telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang  No 14 

Tahun 1970. 

Karena ketentuan-ketentuan tersebut baru merupakan pokok-

pokoknya maka pengaturan pelaksanaan selanjutnya diatur pelaksanaan 

dalam hukum acara pidana. 

c)  Pihak– pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana 

Dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat pihak-pihak yang 

terlibat. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim 

yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut 

sistem pemeriksaan accusatoir. Dahulu, dipakai sistem inquisatoir yang 

mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan 

penuntut umum berada pada pihak yang sama.  
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Dalam sistem saling berhadapan (adversary system) ini, ada 

pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya 

sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara 

menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang 

memberi data tentang hasil penyidikan.  

Disamping pihak-pihak di atas ada pula saksi. Saksi dibagi 

menjadi tiga; yaitu saksi yang memberatkan terdakwa (a charge), 

biasanya diajukan oleh penuntut umum; yang meringankan terdakwa (a 

de charge), biasanya diajukan terdakwa atau penasihatnya; dan ada pula 

saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, 

mestinya saksi golongan ketiga ini ialah saksi ahli. Selanjutnya penulis 

akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam hukum acara pidana ini: 

(1) Tersangka atau terdakwa  

Di dalam KUHAP memberikan definisi tersangka dan 

terdakwa sebagai berikut : 

Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 adalah  “seorang yang karena 

perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana”. 

Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 

diadili di sidang pengadilan”.  

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh 

KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu 

meliputi: 

1. hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 

50  ayat (1),(2),dan (3)). 

2. hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti 

olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan 

(Pasal 51 butir a dan b). 

3. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52). 

4. hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)). 
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5. hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 

pemeriksaan (Pasal 54). 

6. hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap 

hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-

undang Pokok Kekuasaan Kehakiman). 

7. hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk  

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 

57 ayat (2)). 

8.  hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa 

yang ditahan (Pasal 58). 

9. hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang 

serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk 

mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya 

dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud 

yang sama diatas (Pasal 59 dan 60). 

10. hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan 

dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan 

pekerjaan atau untuk  kepentingan kekeluargaan (Pasal 61). 

11. hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat 

dengan penasihat hukumnya (Pasal 62). 

12. hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima 

kunjungan rohaniawan (Pasal 63). 

13. hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli 

yang a de charge (Pasal 65). 

14. hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian 

(Pasal 68). 

15. hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang 

ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana 

mati dengan biaya cuma-cuma. 
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Disamping hak tersebut di atas, masih ada hak-hak tersangka 

atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, 

penggeledahan, dan lain-lain. 

(2) Penuntut Umum  

Ada usaha di dalam KUHAP untuk memberikan definisi 

mengenai siapa penuntut umum dan jaksa itu.  

Jaksa adalah “pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 

1butir 6 a). 

Penuntut Umum adalah “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim” (Pasal 1 butir 6 b).  

Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. 

Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 

pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci 

wewenang tersebut sebagai berikut:   

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 

penyidik atau penyidik pembantu; 

b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan 

penyidikan dari penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 

atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan 

setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 

d. membuat surat dakwaan; 

e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 
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kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang 

yang telah ditentukan; 

g. melakukan penuntutan; 

h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 

jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-

undang ini; 

j. melaksananan penetapan hakim. 

Dari perincian wewenang tersebut, Andi Hamzah kemudian 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai 

wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini 

berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah 

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. 

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup 

kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan 

meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat 

khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.  

Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang 

menganut sistem tertutup demikian dan juga pemisahan yang tajam 

antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian Andi Hamzah 

terhadap hukum acara pidana yang berlaku di pelbagai negara, tidak 

satupun menganut sistem ini. Artinya, pada umumnya polisilah yang 

melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, jaksa dapat 

terjun langsung dalam penyidikan perkara.  

(3) Penyidik dan Penyelidik 

Menurut Pasal 1 butir 1, Penyidik adalah “pejabat polisi 

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan”. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa 

Penyelidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang 
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diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penyelidikan”. 

Jadi, perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi 

negara saja.  

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di 

seantero  dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik 

luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih di Indonesia, polisi 

memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda 

dengan negara-negara lain.    

Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga 

tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan sudah 

dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan 

nama baik polisi di masyarakat. 

Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan 

delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam 

perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali, karena 

penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok 

dengan perumusan delik tersebut. 

(4) Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum  

Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum adalah istilah 

baru. Sebelumnya dikenal istilah pembela dan pengacara. Istilah 

penasihat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai 

dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa 

dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. 

Istilah penasihat hukum pertama kali dipakai oleh undang-

undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang 

penasihat hukum dan bantuan hukum. Seorang penasihat hukum 

diberi keleluasaan dalam berhubungan dengan tersangka atau 

terdakwa, namun satu hal yang penting ia tidak boleh 
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menyalahgunakan haknya itu. Seorang penasihat hukum juga wajib 

memegang teguh rahasia kliennya. 

 

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

 a) Pengertian Tindak Pidana 

Di dalam Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa “perbuatan yang 

pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah 

disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu 

dilakukan.  

Di dalam bahasa Belanda perbuatan yang demikian dinamakan 

straafbaar feit atau dengan menggunakan istilah umum delict. Karena 

penerjemah dalam bahasa Indonesia cukup banyak, maka tidak 

mengherankan terdapat istilah-istilah yang berbeda di dalam bahasa 

Indonesia untuk istilah tersebut. Beberapa istilah lain yang memiliki 

persamaan dengan delik antara lain: 

a. Perbuatan pidana;  

b. Pelanggaran pidana;  

c. Tindak pidana; 

d. Peristiwa Pidana; 

e. Perbuatan yang dapat dihukum; 

f. Perbuatan yang boleh dihukum. 

Menurut Suharto.R.M yang dimaksud dengan tindak pidana ialah 

perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang 

diancam dengan sanski pidana (Suharto,1996:28). 

Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan 

adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang 

diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.  

Prof. Moeljatno,S.H. tidak menggunakan istilah tindak pidana 

rumusan di atas, tetapi menggunakan kata “perbuatan pidana”.  
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Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang 

abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang 

konkret yaitu: 

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang 

dilarang. 

2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai perbuatan 

yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja 

dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, 

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang 

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak 

dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang 

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat dilarang jika tidak 

karena kejadian yang ditimbulkan olehnya (Moeljatno, 1980:37). 

Selain istilah perbuatan pidana, ada istilah lain dalam hukum 

pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak 

Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. 

Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”, “tindak” 

tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tindak pidana 

hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan 

peristiwa; dengan perbedaan bahwa tindak adalah  kelakukan, tingkah 

laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal 

dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering 

dipakai “ditindak” (Moeljatno, 1980:38). 

Selanjutnya Simons mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah  

perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam dengan pidana, 
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yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab; (Een 

Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande 

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon). 

Van Hamel dan Noyon-Langemeyer, mengatakan bahwa 

starfbaarfeit itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam 

undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan (Martiman Prodjohamidjojo,1997: 15). 

Vos berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa 

yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang; (Een strafbaarfeit 

is een feit dat door de wet strafbaar is gesteld). 

Sedangkan Pompe menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa 

pidana ialah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu 

mempunyai kesalahan dan di mana penghukuman adalah berguna untuk 

mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan 

umum (Een strafbaarfeit is een normovertreding waarvan den 

overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de 

hanhaving van de rechtsorde en het behartigen van hetalgemeen belang) 

(Zamhari Abidin,1986:21). 

Metzger mengatakan tindak pidana (die Straftat) adalah  der 

inbegriffder Vorausetzungen der Strafe atau keseluruhan syarat untuk 

adanya pidana dan selanjutnya dikatakannya die Straftat istdemnach 

tatbestandlich rechtwiedrige, personlich zurechenbare strafbedrohte 

handlung, unsur-unsurnya adalah:  

- Handlung artinya perbuatan (dalam arti yang luas); 

- Rechtwiedrig artinya bersifat melawan hukum; 

- Personlicht zurechenbar artinya secara pribadi dapat 

dipertanggungjawabkan; 

- Strafbedroht artinya diancam dengan pidana (Soemitro dan Teguh 

Prasetyo, 2002:31). 
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Wirjono Prodjodikoro menggunakan definisi pendek: tindak 

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana 

(Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002:31). 

Hattum mengatakan, bahwa perbuatan oleh karena mana 

seseorang dapat dipidana (Martiman Prodjohamidjojo,1997:16). 

Jonkers memberikan definisi straafbaar feit dalam dua 

pengertian, yakni: 

 

1. Definisi pendek memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu 
kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 

2. Definisi panjang, maka strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Martiman 
Prodjohamidjojo,1997:16). 

 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak 

boleh atau tidak dapat dilakukan (Martiman Prodjohamidjojo,1997:17). 

Schravendijk, mengatakan bahwa perbuatan pidana yang boleh 

dihukum asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat 

dipersalahkan (Martiman Prodjohamidjojo,1997:17). 

Hermann Kantorowicz (Jerman). Orang pertama yang menganut 

aliran dualisme tentang delik, memperkenalkan ajaran tentang Subjective 

sculd sebagai pengganti paham objective sculd yang banyak dianut. 

Untuk adanya Strafvorausstzungen (syarat-syarat penjatuhan pidana 

terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya Strafbare Handlung 

(perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan Schuld atau kesalahan 

subyektif pembuat. Ajaran Hermann Kantorowicz diperkenalkan dan 

dianut oleh Moeljatno. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat kita lihat bahwa 

secara umum suatu tindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan 

hukum dan pelaku dapat dikenai suatu hukuman atau pidana karena 

perbuatannya.  
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Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah 

Inggris criminal act.  

Pertama, karena ciminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau 

dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh 

hukum. Dalam Kenny’s Outlines of Criminal Law 1952 pag. 13 tentang 

criminal act atau dalam bahasa Latin : Actus reus ini diterangkan sebagai 

berikut : actus reus may be definied as such result of human conduct as 

the seek to prevent. It is important to note that the actus reus, which is 

the result of conduct, must be distinguished from the conduct which 

produced the result.  

Kedua, karena ciminal act ini juga dipisahkan dari pertanggungan jawab 

pidana yang dinamakan criminal liability atau responbility. Untuk 

adanya criminal liability (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain 

melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus 

mempunyai kesalahan (guilt). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin 

actus non facit reum, nisi mens sit res (an act does not make a person 

guilty, unless the mind is guilty). 

Bahwa untuk pertanggungan jawab pidana tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada 

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azaz 

hukum yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.  

b)  Unsur-unsur Tindak Pidana 

Mengenai apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana 

itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar.  

Menurut Pompe unsur-unsur peristiwa pidana (strafbaarfeit) 

adalah  sebagai berikut: 

1. Pelanggaran norma (Norm overtreding); 

2. Adanya kesalahan (Sculd heeft). 

Sedangkan Simons berpendapat bahwa suatu peristiwa pidana 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan/tindakan manusia bersumber dari salah satu: 
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a) Undang-undang; 

b) Jabatan; 

c) Perjanjian. 

2. Bersifat melawan hukum; 

3. Diancam oleh hukuman; 

4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab; 

5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat.  

Di dalam sistem hukum negara kita, ditentukan bahwa unsur-

unsur suatu tindak pidana di bagi dua yaitu  : 

(1) Unsur-unsur subyektif tindak pidana  

Yang dimaksud dengan unsur subyektif di sini adalah unsur 

yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, yaitu: 

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; 

c) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan 

tersebut; 

d) Adanya perasaan takut, seperti yang disebut di dalam Pasal 308 

KUHP (takut diketahui telah melahirkan bayi). 

(2) Unsur-unsur obyektif tindak pidana  

      Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu 

dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku, yaitu: 

a) sifat melawan hukum dari perbuatan itu; 

b) kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai 

negeri dan sebagainya; 

c) kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat di 

dalamnya, misalnya apakah dengan pukulan yang ringan saja 

dapat menyebabkan matinya orang, apakah bukan karena 

penyebab yang lain.  
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3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan  

 a)  Pengertian Penganiayaan     

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap 

tubuh. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi 

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan 

berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian 

rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 

macam ialah: 

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan 

yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan 

(mishandeling), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai 

dengan 358. 

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 

Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan 

orang lain luka.  

Menurut R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana memberikan definisi tentang penganiayaan sebagai 

berikut: 

“ Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa 
tidak enak, rasa sakit atau luka – luka”.  
 

Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam Rancangan 

Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan 

pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. 

Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan 

sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik 

(Pasal 351 ayat (4)).  

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, menafsirkan 

penganiayaan sebagai berikut: 
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“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.”  
 

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. adanya kesengajaan; 

2. adanya perbuatan; 

3. adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 

a) rasa sakit pada tubuh, dan atau  

b) luka pada tubuh. 

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), 

unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. 

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als 

oogmerk (Wirjono Prodjodikoro,1974:71), disamping harus ditujukan 

pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sifat 

kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada rumusan pada ayat 4. 

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau 

luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain 

merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini 

harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan 

rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan 

orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka 

pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dan 

sebagainya. Disamping itu mendorong, memegang dengan keras, 

menjatuhkan, merupakan perbuatan bersifat materiil yang termasuk 

dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka 

timbul sebagai tujuan. 

Mengenai unsur tingkah laku sangat bersifat abstrak, karena 

dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret 

tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan 

itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit 

tubuh atau luka tubuh.  
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Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan 

manusia yang berlainan dari bentuk semula, misalnya lecet pada kulit, 

putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. 

Sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa 

sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan 

jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau luka pada badan orang lain.  

Penganiayaan seperti tampak dalam Arrest Hoge Raad (HR) 

tanggal 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah 

“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini 

harus dicantumkan di dalam surat tuduhan”(Adami Khazawi,2001:11). 

Kemudian arrest HR tanggal 10 Februari 1902 menyatakan bahwa “ jika 

menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan yang 

patut, maka tidaklah ada penganiyaan”. Contohnya dalam batas-batas 

yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul anak (Soenarto 

Soerodibroto, 1994:212). Arrest HR lainnya tanggal 20 April 1925 

menyatakan bahwa “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak 

dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu 

tujuan lain, dan di dalam menggunakan akalnya itu tidak sadar bahwa ia 

melewati batas-batas yang wajar” (Tresna, 1959:222). 

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR yang 

telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada 

tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si 

petindak.  

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang 

banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, 

maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. adanya kesengajaan; 

2. adanya perbuatan; 
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3. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni: 

     a) rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 

     b) lukanya tubuh. 

4. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.   

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam 

praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa 

kejahatan pengaiayaan adalah  merupakan tindak pidana materiil. Akibat 

perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan 

tentang ada tidaknya penganiayaan.  

   b)  Jenis-jenis penganiayaan 

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja 

(penganiayaan) ini dapat dibedakan menjadi enam macam, yakni: 

1. Penganiayaan biasa yang merupakan bentuk pokok delik ini, pada 

Pasal 351 Ayat (1); 

2. Penganiayaan ringan, pada Pasal 352; 

3. Penganiayaan berencana, pada Pasal 353 Ayat (1); 

4. Penganiayaan berat, pada Pasal 354 ayat (1); 

5. Penganiayaan berat berencana, pada Pasal 355 ayat (1); 

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang 

berkualitas tertentu yang memberatkan, pada Pasal 356. 

Berikut ini akan kita bahas lebih jauh tentang jenis-jenis 

penganiayaan di atas.  

1. Penganiayaan biasa  

                 Di dalam Pasal 351 dirumuskan sebagai berikut: 

      Ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

lima belas kali tiga ratus rupiah”; 

 Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah 

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”; 

 Ayat (3) “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”; 
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 Ayat (4) “Dengan penganiayaan dipersamakan dengan sengaja 

merusak kesehatan orang”; 

 Ayat (5) “Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum”. 

 Pasal 351 ayat (1) 

             Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat 

disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk 

standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidak-

tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk 

penganiayaan lainnya.  

Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam 

merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu 

keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, 

pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah 

dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, 

seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, 

mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan 

yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan 

dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya 

sebagai penganiayaan, sama dengan judul dari Bab XX, dan 

menyebutkan ancaman pidananya, suatu rumusan kejahatan yang 

amat singkat. 

Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) tidak terdapat unsur-unsur 

dari kejahatan ini, hanya disebutkan kualifikasi atau sebutan 

kejahatan saja. Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut 

kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu, terpaksa 

orang harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan.   

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat 

bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan 

tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan 

atau kehendak dari pelaku. 
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Apabila perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang 

dengan tujuan lain seperti: orang tua memukul anak untuk menjamin 

ketertiban dalam lingkungan keluarga tidak dapat dikualifisir sebagai 

penganiayaan. 

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan 

melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau 

sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari 

alat-alat di dalam badan manusia. 

Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) 

Apabila perbuatan dalam Pasal 351 ayat (1) itu menimbulkan akibat 

luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan masalah 

yang memperberat hukuman. Disini luka berat bukan menjadi tujuan, 

luka berat timbul di luar kehendaknya. Akibat matinya orang lain, 

juga bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. 

Pasal 351 ayat (4)  

Merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja 

merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai 

melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita 

sesuatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi 

dari alat-alat dari badan manusia. 

Pasal 351 ayat (5) 

Dalam ayat ini diterangkan bahwa percobaan atas penganiayaan 

bukan atau tidak dianggap sebagai tindak pidana. 

(2) Penganiayaan ringan 

Pasal 352 merumuskan sebagai berikut: 

Ayat (1) “Diluar hal-hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, 

penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk 

menjalankan jabatan atau pekerjaan dihukum sebagai pegnganiayaan 

ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah. 

Hukuman itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang 
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melakukan itu terhadap orang bekerja padanya atau yang dibawah 

perintahnya”; 

Ayat (2) “Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum”; 

Dalam rumusan ayat (1), terdapat dua ketentuan: 

1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan 

ringan. 

2. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. 

Batasan penganiayaan ringan adalah  penganiayaan yang: 

1. bukan berupa penganiayaan berencana (353); 

2. bukan penganiayaan yang dilakukan: 

a) terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; 

b) terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena 

menjalankan tugasnya yang sah; 

c) dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 

kesehatan untuk dimakan atau diminum (356); 

3. tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk  

menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian. 

Hukuman tambahan dengan sepertiga dijatuhkan dalam 

penganiayaan terhadap : 

- orang yang bekerja padanya  

- orang yang dibawah perintahnya 

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa percobaan atas 

penganiayaan itu bukan tindak pidana. Penganiayaan ringan ini 

merupakan bentuk yang geprivilegeerd atas Pasal 351 ayat (1). 

(3)  Penganiayaan berencana 

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan 

sebagai berikut : 

Ayat (1) “Penganiayaan dengan dirancangkan terlebih dulu, dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”; 

Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”; 
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Ayat (3) “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang 

bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sembilan tahun”. 

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni: 

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 

kematian; 

2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; 

3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.  

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 dalam praktik 

hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh 

sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum 

perbuatan dilakukan.  

Di dalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang 

istilah direncanakan lebih dahulu, yang pada dasarnya istilah ini 

mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat: 

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak 

dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari 

pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa 

dipikirkan lebih jauh tentang misalnya, akibatnya baik atas diri 

orang lain maupun atas dirinya sendiri). 

2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk     

berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang 

waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup 

itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikir-pikir, yakni antara 

lain: 

a) perihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya 

itu akan dilaksanakan dengan suatu resiko/akibat yang 

disadarinya baik dirinya maupun orang lain, ataukah ia tidak 

akan meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu; 

b) apabila ia sudah berketetapan hati untuk melaksanakan 

kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana cara 
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dan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk 

melaksanakannya; 

c) bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, dan lain 

sebagainya, yang segala hal/sesuatu yang dipikirkannya itu 

adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri 

berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi.  

3. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi   

keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. 

Maksudnya ketika melaksanakan perbuatan itu suasana hati, 

pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang 

tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain 

sebagainya.  

Unsur dirancangkan terlebih dulu merupakan masalah 

memberatkan hukuman. Tentang dirancangkan terlebih dulu telah 

diterangkan dalam Pasal 340.  

(4)  Penganiayaan berat 

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi 

sebagai  penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 

berikut ini: 

Ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain 

dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara 

selama-lamanya delapan tahun”; 

Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang 

bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh 

tahun”. 

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang 

sudah diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pada 

rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Kesalahan: kesengajaan; 

2. Perbuatan: melukai berat; 
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3. Obyeknya: tubuh orang lain; 

4. Akibat: luka berat. 

Penganiayaan berat ini dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: 

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan 

2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2). 

Melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak 

agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Pasal 90 

merumuskan macamnya luka berat, yaitu: 

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan     

sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan pencaharian; 

- kehilangan salah satu panca indera; 

- mendapat cacat berat; 

- menderita sakit lumpuh; 

- terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih; 

- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 

Matinya orang sebagai akibat yang tidak dikehendaki 

sebagaimana dirumuskan dalam ayat (2), merupakan masalah yang 

memberatkan hukuman. 

(5) Penganiayaan berat berencana 

Penganiayaan berat berencana ini di dalam Pasal 355 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ayat (1) “Penganiayaan berat dengan dirancangkan lebih dulu 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 

Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang 

bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 

belas tahun”. 

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat 

berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan 

antara penganiayaan berat (354 ayat (1)) dengan penganiayaan 
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berencana (353 ayat (1)), dengan kata lain suatu penganiayaan berat 

yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk 

penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan, maka harus 

terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur 

penganiayaan berencana. Ini berarti suatu penganiayaan berat 

berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja 

ditujukan pada perbuatannya dan pada luka berat tubuh orang lain, 

melainkan juga pada direncanakan lebih dulu. 

Di pandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat 

“penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana”, maka dapat 

diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini berupa bentuk 

penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur 

berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam 

penganiayaan berat. Penganiayaan ini adalah bentuk khusus dari 

penganiayaan berat. Unsur berencana bukan merupakan syarat untuk 

dapat dipidana, melainkan syarat untuk diperberatnya pidana.  

(6) Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan   

cara tertentu yang memberatkan 

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah 

penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356, yang 

rumusannya adalah  sebagai berikut: 

“pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat 

ditambah dengan sepertiga: 

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 

yang sah, istrinya atau anaknya; 

2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 

karena menjalankan tugasnya yang sah; 

3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 

diminum”. 
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Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, 

sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), 

penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354), dan 

penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah: 

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai: 

a) Ibunya; 

b) Bapaknya yang sah; 

c) Istrinya;  

d) Anaknya; 

e) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan 

tugasnya yang sah. 

2. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan 

bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa 

atau kesehatan. 

c)   Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain 

Menurut  Wiryono penganiayaan dan pembunuhan adalah dua 

masalah yang sangat erat hubungannya satu sama lain. Hal itu dapat 

dimengerti karena di dalam praktek menunjukkan sekian banyak 

pembunuhan yang didahului dengan penganiayaan. Atau terdapat sekian 

banyak penganiayaan yang menimbulkan kematian. Atau menurut 

Wiryono pula terdapat sekian banyak kasus yang secara primair 

dituduhkan sebagai melakukan pembunuhan dan secara subsidair 

dituduhkan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian.  

Penganiayaan termasuk delik yang ditujukan terhadap tubuh dan 

dapat membahayakan kehidupan manusia. Biasanya kejahatan terhadap 

tubuh dirumuskan secara materiil artinya yang dipentingkan adalah 

akibatnya, sehingga perbuatan ini dilarang. Jika kita perhatikan rumusan 

Pasal 351 KUHP, sama halnya dengan pembunuhan, maka penganiayaan 

itupun merupakan delik materiil. Ancaman-ancaman hukuman yang 

dinyatakan di dalam Pasal 351 itu terdiri dari beberapa tingkatan. Ayat 

(1) memberikan ancaman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 
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denda sebanyak – banyaknya Rp.4.500,-. Jika penganiayaan itu 

mengakibatkan luka berat, maka ayat (2) memberi ancaman setinggi-

tingginya 5 tahun. Menurut ayat (3), maka ancaman itu dipertinggi 

dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dan akhirnya menurut 

ayat (5) bahwa percobaan untuk melakukan penganiayaan tidaklah 

diancam dengan hukuman. Ayat (4) tidak mempersoalkan ancaman 

hukuman tetapi sekedar penjelasan bahwa merusak kesehatan orang 

dapat dipandang juga sebagai penganiayaan. 

KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang 

dimaksudkan dengan penganiayaan. Dari yurisprudensi, orang biasanya 

membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan 

adalah  perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, 

pendarahan atau terganggunya kesehatan.  

Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP itu disebut sebagai 

penganiayaan biasa yang dapat kita jumpai pula bentuk penganiayaan 

ringan sebagaimana diancam dengan Pasal 352 KUHP. Baik Pasal 351 

maupun Pasal 352 itu, percobaan untuk melanggarnya tidaklah diancam 

dengan hukuman. Tetapi percobaan untuk Pasal 353, 354 dan 355 tetap 

dapat dihukum.  

Menurut ayat (1) Pasal 353 KUHP, maka setiap penganiayaan 

yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan 

hukuman penjara setinggi-tingginya empat tahun. Tetapi menurut ayat 

(2) bilamana penganiayaan yang direncanakan itu menyebabkan luka 

berat, maka ancaman hukuman dipertinggi menjadi penjara selama-

lamanya 7 tahun. Dan dalam hal menyebabkan matinya seseorang, ia 

dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun sebagaimana ditentukan di 

dalam ayat (3). Penganiayaan dalam Pasal 353 KUHP itu merupakan 

penganiyaan biasa yang direncanakan.  

Penganiayaan berat kita jumpai di dalam Pasal 354 KUHP yang 

mengancam dengan hukuman penjara maksimal 8 tahun bagi siapa yang 

sengaja melukai berat orang lain, demikian dicantumkan dalam ayat (1) 
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pasal itu. Dan bilamana perbuatan itu menyebabkan kematian orang, 

maka ancaman pada ayat (2) dipertinggi menjadi hukuman penjara 

setinggi-tingginya 10 tahun. Tentulah kesengajaan pembuat harus 

diarahkan pada perbuatan melukai berat. Perbedaan antara luka berat 

atau luka sedang atau luka ringan biasanya ditentukan menurut 

keterangan dokter dalam bentuk keterangan yang disebut visum et 

repertum. Pasal 355 KUHP memberikan ancaman terhadap 

penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Ancaman hukuman 

penjara dipertinggi menjadi selama-lamanya 12 tahun penjara. Jika 

perbuatan itu menyebabkan kematian, maka ancaman lebih dipertinggi 

lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.  

 

4. Proses Penyidikan menurut KUHAP. 

a) Pengertian Penyelidikan 

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang  penyidikan terlebih dahulu 

akan kita jelaskan mengenai apa itu penyelidikan. Istilah penyelidikan 

dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut 

bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang 

artinya memeriksa, meneliti. KUHAP memberi definisi penyelidikan 

sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini”. Di dalam organisasi kepolisian 

dipakai dengan istilah reserse. Tugasnya terutama tentang penerimaan 

laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk 

diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului 

penyidikan.  

b) Pengertian Penyidikan  

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian 

tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
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ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”. 

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de 

Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera 

setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar 

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum” (Andi 

Hamzah, 2002:118). 

Pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti, karena hal 

ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara 

pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik; 

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik; 

3. Pemeriksaan di tempat kejadian; 

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa; 

5. Penahanan sementara; 

6. Penggeledahan; 

7. Pemeriksaan atau interogasi; 

8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat); 

9. Penyitaan; 

10. Penyampingan perkara; 

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya 

kepada penyidik untuk disempurnakan. 

Pelaksana dari proses penyidikan ini adalah penyidik dan 

penyidik pembantu. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat di dalam 

Pasal 1 butir 1 KUHAP, di dalam pasal tersebut dijelaskan yang 

dimaksud dengan penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 

Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 3 diatur tentang keberadaan penyidik 
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pembantu. Dijelaskan dalam pasal tersebut “penyidik pembantu adalah  

pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi 

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 

undang-undang ini”.  

Hasil-hasil yang telah diperoleh dalam proses penyelidikan di 

atas kemudian akan dijadikan bahan yang diperlukan oleh 

penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.  

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat digunakan untuk 

persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa 

apabila penyelidikan telah selesai, maka penyidik telah mempunyai 

gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau 

ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang 

perlu digeledah, barang bukti yang diamankan atau disita.  

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri 

terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu 

cara atau metode atau merupakan sub dari fungsi penyidikan, yang 

mendahului tindakan lain yaitu berupa penindakan, penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, 

tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas 

perkara kepada penuntut umum. Lebih singkat dapat dikatakan bahwa 

penyelidikan merupakan tindakan persiapan penyidikan.  

c)   Proses Penyidikan 

Sebelum penyidikan dilakukan maka sesuatu delik harus 

diketahui terlebih dahulu. Suatu delik dapat diketahui dari empat 

kemungkinan yaitu : 

(1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP). 

(2) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP). 

(3) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP). 

(4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga 

penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat 
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kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya 

(Andi Hamzah, 2002:119). 

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap 

tangan meliputi yang berikut ini: 

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. 

2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan. 

3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai 

orang  yang melakukan delik. 

4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga 

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau 

membantu melakukan tindak pidana itu. 

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan 

karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang 

kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. 

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang 

diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain.  Dalam Pasal 7 

KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir 

a tertulis “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 

adanya tindak pidana”. Pertanyaan selanjutnya apa itu pengaduan dan 

apa itu laporan ? Dalam KUHAP ternyata tidak ada pengaturan 

mengenai kedua hal tersebut. Tetapi di dalam ketentuan HIR Pasal 45 

justru kita dapat melihat perbedaan antara pengaduan dan laporan 

tersebut. Dalam ketentuan tersebut keduanya dibedakan sebagai berikut :  

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang   

disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu 

saja.Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam 

delik. 

2.   Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. 

3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan   

(Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap saat. 
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4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada 

penuntut umum agar tersangka dituntut.  

Pengaduan ini ada dua macam yaitu : 

1. Pengaduan absolut (absolute klachtdelikt),dan 

2. Pengaduan relatif (relative klachtdelikt) 

Setelah suatu delik diketahui maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Pemeriksaan di tempat 

sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Dalam Pasal 35 

KUHAP, ada kekecualian dalam memasuki suatu tempat dalam hal 

tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki tempat misalnya 

ruangan MPR, DPR, DPRD dimana sedang berlangsung sidang, di 

tempat di mana sedang berlangsung ibadah. 

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena 

terjadinya delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, 

pecurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan 

seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di 

tempat kejadian mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. 

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di 

tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di 

tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini 

terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain 

seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak 

hapus atau hilang.  

Selanjutnya dilakukan pemanggilan tersangka dan saksi. 

Mengenai hal ini di dalam KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik 

yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi”. (Pasal 7 ayat (1) butir g). 

Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat 

diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau 

pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau 
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datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana 

menurut Pasal 522 KUHP.  

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem 

inquisitoir, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap 

tersangka sebagai obyek pemeriksaan.  

Pasal 54 KUHAP menentukan, bahwa guna kepentingan 

pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu dan setiap 

tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.  

Adapun tingkat pemeriksaan yang dimaksudkan oleh pasal 

tersebut adalah  pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. Dalam setiap tingkatan itulah tersangka/terdakwa 

berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum. Untuk itu 

tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya, artinya 

ia dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi penasihat hukumnya 

dan atas biayanya sendiri. Sedangkan bagi tersangka/terdakwa yang 

tidak mampu, pada semua tingkatan pemeriksaan, bagi mereka yang 

diancam dengan hukuman lima (5) tahun atau lebih, pejabat wajib 

menunjuk penasihat hukumnya. 

Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus 

dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh 

tersangka/saksi dan oleh penyidik sendiri.  

Pasal 75 KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan 

seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; 

penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; 

pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan 

penetapan dan putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara 

Pemeriksaan atau BAP.  

Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat 

atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain 
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ditandatangani oleh pejabat tersebut (dalam ayat 2) juga ditandatangani 

oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam Pasal 75 

ayat (1) KUHAP. 

Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh 

tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau 

menandatanganinya dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan 

tersangka berbuat demikian. Menurut Pasal 8 ayat (2) KUHAP, apabila 

penyidik mulai melakukan penyidikan atas suatu perkara pidana, maka 

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dan apabila 

telah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara 

itu kepada penuntut umum.  

Penuntut umum kemudian menganalisa berkas perkara itu, dan 

apabila ternyata masih kurang lengkap, ia mengembalikannya kepada 

penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Hal ini dilakukan, karena 

penuntut umum tidak berwenang untuk memeriksa tersangka untuk 

melengkapi berkas perkara. Untuk itu penyidik wajib segera melakukan 

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, guna 

melengkapi berkas perkara tersebut. Penyidikan dianggap telah selesai 

atau cukup, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak 

mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum 14 hari penuntut 

umum memberitahukan kepada penyidik, bahwa penyidikan telah 

selesai. 

 

5. Tinjauan tentang Rekonstruksi 

a) Pengertian Rekonstruksi 

Selama ini, definisi atau pengertian tentang rekonstruksi masih 

jarang kita temukan di dalam buku-buku hukum atau literatur yang lain. 

Meskipun proses ini dilakukan oleh polisi, di dalam ketentuan kepolisian 

maupun ketentuan hukum pidana tidak secara jelas di terangkan 

mengenai apa yang dimaksud dengan rekonstruksi.  
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Secara harfiah rekonstruksi berasal dari kata reconstruct dalam 

bahasa Inggris. Reconstruct mendapat akhiran ion menjadi recontruction 

yang merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau 

pembangunan kembali (I.P.M.Ranuhandoko,2003: 477). Dalam 

terminologi hukum rekonstruksi sering disebut dengan istilah reka ulang 

atau recontruction the crime . 

Penulis dalam penulisan hukum ini mencoba memberikan 

definisi sendiri mengenai rekonstruksi. Rekonstruksi adalah  suatu 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah  pihak 

kepolisian yang berupa kegiatan “mengulang” atau mendiskripsikan 

kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka 

setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Reka ulang ini dilakukan di 

tempat kejadian perkara atau tempat lain  yang di buat mirip dengan 

tempat kejadian perkara yang sebenarnya.  

Tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk mendapat gambaran 

bagaimana seorang tersangka melakukan suatu kejahatan. Rekonstruksi 

ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti 

petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.  

b)  Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi 

Telah dijelaskan di atas bahwa secara tegas definisi maupun 

perintah untuk melakukan rekonstruksi dalam mengungkap suatu tindak 

pidana tidak diatur di dalam undang-undang. Namun secara tersirat kita 

dapat menemukan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan 

rekonstruksi ini di dalam KUHAP dan undang-undang Kepolisian yaitu : 

1. Pasal 184 KUHAP 

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal ada tiga macam sistem  

pembuktian yaitu sistem bebas (vrije stelsel), sistem posistif (positief 

wettelijk stelsel) dan sistem negatif (negatief wettelijk stelsel). 

Menurut sistem bebas (vrije stelsel) hakim sama sekali tidak 

terikat pada ketentuan hukum mengenai bukti. Asalkan hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak 
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pidana, maka ia dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa itu. 

Jadi dalam sistem bebas titik beratnya terletak pada keyakinan hakim. 

Keyakinan hakim tidak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan 

hukum akan tetapi didasarkan pada logika dan pengalaman.  

Sedangkan sistem positif (positief wettelijk stelsel) menitik 

beratkan kepada adanya bukti yang sah menurut hukum. Meskipun 

hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa namun, apabila ada bukti 

yang sah menurut hukum, maka ia dapat menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa. 

Adapun sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) merupakan 

gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem 

negatif, hakim hanya boleh menghukum terdakwa, kalau berdasarkan 

bukti-bukti yang sah menurut hukum ia mempunyai keyakinan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. 

Sistem bebas terlalu memberikan kebebasan kepada hakim 

sehingga memungkinkan hakim untuk berbuat sewenang-wenang. 

Sebaliknya sistem positif terlalu mengikat hakim dalam putusan-

putusannnya. Sedangkan dalam sistem negatif, hakim diberikan 

kebebasan dan keyakinan, namun ada pembatasan yaitu ketentuan 

hukum yang harus diperhatikan. Sistem negatif yang merupakan 

gabungan dari sistem bebas dan sistem positif inilah yang menurut 

kebanyakan ahli hukum paling tepat dipakai dalam pembuktian 

perkara pidana. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam hukum 

acara pidana yang berlaku di negara kita, baik yang berlaku pada 

waktu dulu (HIR) maupun yang berlaku pada waktu sekarang 

(KUHAP) yang tertuang dalam Pasal 183 yang berbunyi “ Hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
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Sedikit pengecualian dari Pasal 183 KUHAP ini adalah dalam 

acara pemeriksaan cepat yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam 

acara pemeriksaan cepat ini keyakinan hakim cukup didukung satu 

alat bukti yang sah (penjelasan Pasal 184). 

Alat bukti yang sah menurut KUHAP 184 ialah: 

a.  Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa.  

 

Keterangan saksi: 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 

nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 184 jo Pasal 1 angka 27). 

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang 

diperoleh dari orang lain. Demikian juga dengan pendapat maupun 

rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 

keterangan saksi.  

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus 

sungguh-sungguh memperhatikan: 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan yang tertentu; 

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 
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Di dalam KUHAP kita menganut asas unus testis nullus testis, 

satu saksi bukan saksi. Sebab dalam Pasal 185 ayat (2) dinyatakan 

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya”. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai 

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 

 

Keterangan ahli: 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang 

oleh seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan 

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan (Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28). 

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan “ keterangan 

ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 

penyelidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima 

jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada 

pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan 

dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan 

setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”. 

 

Surat: 

Pasal 187 KUHAP menyatakan: 

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 

atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 

yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
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b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undanga 

atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan; 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 

isi dari alat pembuktiaan yang lain. 

 

Petunjuk: 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1)). 

Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa. 

 

Keterangan terdakwa: 

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 

atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1)). 

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti 

keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan 

penyidikan di kepolisian, dapat digunakan untuk membantu 

menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang 

tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai 

hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2)). 

Pasal 184 ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar 

utama pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam pasal ini 
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dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu 

alat bukti yang berupa petunjuk. 

2. Pasal 7 Ayat (1) KUHAP 

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya 

mempunyai wewenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab”. 

Di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain 

tersebut berupa tindakan apa, namun kita dapat menyimpulkan bahwa 

salah satu tindakan tersebut adalah melakukan reka ulang 

(rekonstruksi). Mengapa demikian? Karena salah tujuan dari 

dilaksanakannya rekonstruksi ini adalah untuk membuat terang atau 

jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tindak 

pidana  itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili dimuka 

pengadilan. Dengan demikian pelaksanaan rekonstruksi ini tentu dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.  
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3. Pasal 75 Ayat (1) huruf k KUHAP 

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai ketentuan pembuatan 

berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan 

tentang: “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang ini”. 

Ketentuan dari Pasal 75 ini semakin memperjelas bahwa 

pelaksanaaan rekonstruksi bukan merupakan tindakan yang 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam 

pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan perintah pasal ini, selalu 

dibuat suatu Berita Acara Rekonstruksi oleh penyidik.  

4. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 

Di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan 

umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri”. 

Secara implisit pasal ini memberikan wewenang kepada polisi 

untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap 

suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak 

bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut 

dilakukan demi kepentingan dalam rangka melaksanakan tugas dan 

wewenangnya.  
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2: Kerangka Pemikiran 

Tindak pidana penganiayaan yang 
menyebabkan matinya orang lain 

(Pasal 351 ayat (3) KUHP) 

Penyelidikan dan Penyidikan 
oleh penyidik menurut KUHAP 

Pelaksanaan Rekonstruksi  

Diketahuinya delik tersebut karena : 
1. Tertangkap tangan 
2. Pengaduan  
3. Laporan 
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain 

sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik 
seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari 
radio atau orang bercerita, dan sebagainya. 

Perubahan kebudayaan dan 
struktur dalam masyarakat  

Munculnya berbagai 
kejahatan kemanusiaan  

Tujuan  
- Mendeskripsikan tindak 

pidana penganiayaan  
- Alat bukti tambahan 

yang termasuk alat bukti 
petunjuk  

-  

PELAKSANAAN 
REKONSTRUKSI DALAM 

MENGUNGKAP 
TERJADINYA TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN 
YANG MENYEBABKAN 
MATINYA ORANG LAIN 
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Perkembangan zaman telah membawa akibat berubahnya kebudayaan 

dan struktur di dalam masyarakat. Di Indonesia, pecahnya reformasi membuat 

masyarakat mulai menyalahgunakan kebebasan yang selama pemerintah 

sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Masyarakat mengalami degradasi 

moral, hilangnya rasa saling menghormati, musnahnya rasa saling menghargai 

antar sesama manusia. Disamping kondisi negara yang memberi kebebasan, 

banyaknya pengangguran juga menyebabkan kejahatan tumbuh subur di 

Indonesia. Masyarakat lebih banyak menggunakan kekerasan dalam 

menyelesaikan setiap masalah daripada dengan menggunakan cara yang lebih 

manusiawi. Akibatnya berbagai kejahatan kemanusiaan muncul dimana-mana 

setiap harinya. Mulai dari pemukulan, penganiayaan sampai pembunuhan. 

Contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat di lingkungan kita adalah 

pemukulan dan penganiayaan terhadap seorang pencuri, penganiayaan suami 

terhadap istri, ayah kepada anaknya dan sebagainya yang berakibat korban 

mengalami luka berat, bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan nyawanya. 

Di negara berkembang, seperti Indonesia, data-data kepolisian menunjukkan 

bahwa  kejahatan penganiayaan ini terjadi pada setiap 31 menit (Martiman 

Prodjohamidjojo,1997 :1). Sungguh sebuah kenyataan yang patut 

disayangkan.  

Masyarakat mengganggap perbuatan kejahatan terhadap tubuh yang 

berupa penganiayaan ini dengan berbagai alasan adalah hal yang biasa bahkan 

kadang sudah tidak lagi dianggap sebagai perbuatan menyimpang. 

Belakangan ini kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya 

seseorang  ini menjadi persoalan yang semakin serius. Sebab kejahatan ini  

merambah dalam berbagai segmen kehidupan dalam masyarakat pelaku dan 

korbannya bisa siapa saja tidak tertutup kemungkinan orang terdekat maupun 

orang yang tidak dikenal yang berada di sekitar kita. 

Maraknya aksi penganiayaan akhir-akhir ini menyebabkan daftar 

pekerjaan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian menjadi semakin 
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panjang. Seperti halnya tindak pidana lain dalam mengungkap tindak pidana 

penganiayaan ini polisi harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.  

Penyelidikan akan mulai dilakukan apabila polisi mengetahui sendiri 

terjadinya tindak pidana tersebut atau telah mendapatkan laporan maupun 

pengaduan dari masyarakat. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan 

selesai dilakukan, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

adalah mendiskripsikan penganiayaan tersebut sebagaimana kejadian 

sebenarnya sesuai dengan keterangan para saksi, tersangka dan korban jika 

korban tidak meninggal dunia. Proses ini disebut dengan rekonstruksi.  

Selama ini memang belum ada cara lain yang dapat dilakukan oleh 

polisi  untuk memperoleh gambaran terjadinya suatu tindak pidana kecuali 

dengan rekonstruksi. Oleh karena itu proses ini menjadi sangat penting dalam 

pengungkapan sebuah kasus penganiayaan sampai menimbulkan korban 

meninggal dunia.  

Disamping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, 

rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan. Rekonstruksi 

merupakan salah satu alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat 

bukti petunjuk. Meskipun rekonstruksi hanya berfungsi sebagai alat bukti 

tambahan yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, tetapi dalam praktek di 

lapangan hasil dari pelaksanaan rekonstruksi ini ternyata sangat membantu 

jaksa untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pelaksanaan Rekonstruksi Oleh Polisi Dalam Mengungkap Terjadinya 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain 

a)  Kasus Posisi 

Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004, sekira Pkl.06.00 WIB, di 

tepi  Hutan Bromo Petak 65 D, Dk. Baladan, Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, 

Kec/Kab. Karanganyar, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polres 

Karanganyar, telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, 

dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi kepala mengalami luka-

luka, kemudian setelah menerima laporan tentang adanya penemuan mayat 

tersebut, dilakukan pengolahan TKP dan didapat petunjuk bukti permulaan 

yang cukup bahwa korban meninggal dunia akibat dibunuh oleh seseorang, 

selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa tersangka pelaku 

pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Sugeng Riyanto. 

Dengan demikian terhadap tersangka Sugeng Riyanto diduga keras 

telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan 

direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, 

sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 

KUHP lebih Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. 

b) Tindakan Penyidikan 

 (1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

Telah dilakukan olah TKP pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004 di tepi 

hutan wisata Bromo, Dk. Baladan, Rt.03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kab. 

Karanganyar dan ditemukan bekas-bekas atau tanda-tanda pembunuhan 

atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain hal ini 

dibuktikan dengan adanya ceceran darah dan ditemukan sesosok mayat 

laki-laki tanpa identitas yang diduga korban Saliyun Ristiyono yang 
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mengalami luka-luka pada bagian kepala, dan barang bukti yang 

ditemukan di TKP berupa pakaian milik korban.  

(2) Pemanggilan  

Pemanggilan dilakukan terhadap saksi – saksi yang melihat dan 

mendengar tentang tindak pidana tersebut . Pemanggilan yang dilakukan 

oleh penyidik yaitu: 

a. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Sutoto pada tanggal 29 Maret 2004; 

b. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Madinah pada tanggal 1 April 2004; 

c. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Padmo Suman pada tanggal 1 April 2004; 

d. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Kamino als Kempul pada tanggal 30 Maret 2004; 

e. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Tariyono pada tanggal 30 Maret 2004; 

f. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Ngatmin pada tanggal 30 Maret 2004; 

g. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Watik pada tanggal 1 April 2004; 

h. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Aryatun pada tanggal 1 April 2004; 

i. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Sumarno pada tanggal 2 April 2004; 

j. Tanpa dengan surat penggilan, telah diperiksa dan dimintai 

keterangan saksi Indah Sundari pada tanggal 3 April 2004. 

(3) Penangkapan  

Mengenai penangkapan diatur di dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP 

yang dirumuskan sebagai berikut:  

Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
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cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”. 

Dengan surat perintah penangkapan No.Pol: 

Sp.Kap/20/III/2004/Reskrim, tanggal 31 Maret 2004, telah dilakukan 

penangkapan terhadap tersangka Sugeng Riyanto dan telah dibuatkan 

Berita Acara Penangkapan tanggal 1 April 2004. 

(4) Penahanan  

Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di 

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”(Pasal 1 butir 21). 

Dengan surat perintah penahanan No.Pol: Sp. 

Han/25/IV/2004/Reskrim, tanggal 2 April 2004, telah dilakukan 

penahanan terhadap tersangka Sugeng Riyanto, dan telah dibuatkan 

Berita Acara Penahanan tanggal 1 April 2004, dengan surat No.Pol. 

B/801/IV/2004/Reskrim, tanggal 14 April 2004, telah dimintakan 

perpanjangan penahanan tersangka untuk selama 40 hari terhitung mulai 

tanggal 22 April 2004 sampai dengan tanggal 1 Juni 2004, dan telah 

disetujui dengan Surat Kejari Karanganyar No: 13/ RT.2/Epp.1/4/2004, 

tanggal 15 April 2004, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan 

Penahanan.  

(5) Penyitaan 

Penyitaan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHAP Pasal 1 

butir 16 adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 

dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 

Dengan surat perintah penyitaan No.Pol: Sp. 

Sita/20/IV/2004/Reskrim, tanggal 1 April 2004, telah dilakukan 

penyitaan barang bukti berupa: 
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- Satu (1) helai kain warna biru bergambar burung dan ada tulisan SS 

Lazio, ada bekas noda darah korban; 

- Satu (1) pasang sepatu sandal warna hitam ukuran 42 merk EXSPO; 

- Satu (1) buah kemeja lengan pendek warna biru muda merk 

SUNLIT, ada noda darah korban; 

- Satu (1) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LEE; 

- Satu (1) buah ikat pinggang warna cokelat, pada kepalanya 

bertuliskan CK; 

- Satu (1) unit mobil Suzuki Carry warna biru, tahun pembuatan 1985, 

No.Pol. AD-8525-CD; 

- Satu (1) potong Kayu Mahoni ukuran sekira 75 cm, diameter 5 cm. 

(6) Pemeriksaan Saksi-saksi 

Sesuai Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah 

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu”. 

Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memenuhi unsur 7-kah 

dalam penyidikan yaitu: 

a) “Siapakah” adalah  pertanyaan penyidik untuk mengetahui tentang 

siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan matinya Saliyun Ristiyono. 

b) “Apakah” adalah  pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang 

peristiwa pidana, akibat dan penyebab terjadinya tindak pidana. 

c) “Dimanakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui tempat terjadinya 

tindak pidana, barang-barang bukti, tersangka dan saksi. 

d) “Dengan apakah” adalah  pertanyaan untuk mengetahui sarana atau 

cara yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana. 

e) “Mengapakah” adalah  pertanyaan untuk mengetahui motif atau latar 

belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. 
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f) “Bagaimanakah” adalah  pertanyaan untuk mengetahui tentang cara 

yang digunakan tersangka dalam melakukan kejahatannya. 

g) “Bilamanakah” adalah  pertanyaan untuk mengetahui waktu 

terjadinya tindak pidana. 

Saksi- saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut antara lain: 

a) Saksi Sutoto; 

b) Saksi Madinah; 

c) Saksi Padmo Suman; 

d) Saksi Kamino alias Kempul; 

e) Saksi Tariyono; 

f) Saksi Ngatmin; 

g) Saksi Watik; 

h) Saksi Aryatun Binti Suwardi; 

i) Saksi Sumarno; 

j) Saksi Indah Sundari. 

Dari pemeriksaan para saksi di atas diperoleh keterangan sebagai 

berikut: 

a) Nama: Sutoto, lahir di Boyolali pada tanggal 2 Juni 1955, umur 49 

tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan 

Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan PNS, Alamat Dk. Delingan, Rt 

01/Rw.02, Kel Gedong, Kec/Kab. Karanganyar. 

      Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penemuan sesosok 

mayat laki-laki yang tidak dikenal di tepi Hutan Bromo petak 65 

D, Dk. Baladan Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, Kec/Kab. 

Karanganyar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2004 sekira pkl 

06.30 WIB. 
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3. Bahwa saksi mengetahui hal itu dari para tetangga yang ramai 

membicarakan bahwa telah diketemukan sesosok mayat laki-laki 

tanpa identitas, kemudian saksi melaporkan hal itu ke Polsek 

Karanganyar. 

4. Bahwa saksi melaporkan hal itu karena saksi adalah seorang 

Ketua Rw di lingkungan tersebut, juga sekaligus anggota 

Satkom. 

5. Bahwa saksi tidak kenal dengan korban tersebut, dan tidak tahu 

apa penyebabnya sehingga korban telah meninggal dunia. 

b) Nama: Madinah, lahir di Karanganyar, umur 30 tahun, agama Islam, 

jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, 

pekerjaan Tani, alamat Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel. Delingan, 

Kec/Kab. Karanganyar. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan karena saksi yang pertama 

kali melihat ada bercak darah di tepi Hutan Bromo petak 65 D, 

Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, Kec/Kab. Karanganyar 

pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004 sekira Pkl. 06.00 Wib. 

3. Setelah melihat hal itu kemudian saksi pulang memanggil 

suaminya (Padmo Suman) kemudian secara bersama-sama 

melihat ceceran darah tersebut, dan ternyata di sebuah selokan 

dekat ceceran darah tersebut ditemukan sesosok mayat laki-laki 

yang tidak dikenal, selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada 

aparat lingkungan dan diteruskan ke Polsek Karanganyar. 

4. Bahwa pada waktu itu saksi bermaksud akan ke sungai yang 

terletak disekitar TKP untuk buang air besar, ternyata di TKP 

saksi melihat ada ceceran darah tersebut sehingga langsung 
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kembali untuk memberitahukan hal itu dan saksi tidak jadi ke 

sungai. 

c) Nama: Padmo Suman, lahir di Karanganyar, umur 35 tahun, agama 

Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Suku 

Jawa, pekerjaan Tani, alamat Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel Gedong, 

Kec/Kab. Karanganyar. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa 

penemuan mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari 

Senin tanggal 29 maret 2004 di sebuah selokan tepi Hutan 

Bromo petak 65 D, Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, 

Kec./Kab. Karanganyar. 

3. Bahwa saksi dapat mengetahui tentang keberadaan mayat 

tersebut dari laporan istrinya (Madinah) yang ketika itu akan ke 

sungai untuk buang air besar. 

4. Pada waktu diberitahu oleh istrinya, saksi sementara sedang tidur 

dan setelah mendengar hal itu, kemudian saksi bersamaan 

istrinya melihat ke TKP dan ternyata benar ada sesosok mayat 

laki-laki, selanjutnya kabar tersebut diberitahukan kepada 

tetangga sekitarnya. 

5. Bahwa setelah hal itu diberitahukan kepada tetangga sekitar, 

kemudian Ketua Rw setempat (Sdr Sutoto) langsung melaporkan 

tentang penemuan mayat itu ke Polsek Karanganyar. 

d) Nama: Kamino als Kempul, lahir di Wonogiri pada tanggal 9 

September 1972, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan 

swasta, alamat Tunggul, Rt 04/Rw 02, Kel. Telukan, Kec. Grogol, 

Kab. Sukoharjo. 
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Menerangkan: 

1. Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia 

diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. 

2. Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan jual beli 

mobil saksi oleh korban Saliyun, namun belum dibayar dan 

ternyata korban diketemukan telah meninggal dunia. 

3. Bahwa jual beli mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 

2004 di rumah tinggal saksi, dan saksi sudah kenal dengan 

korban yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2004, yang 

mengenalkan saksi dengan korban yaitu Sdr. Sumarno. 

4. Bahwa setelah sepakat mengenai harga jual beli, kemudian mobil 

milik saksi dibawa oleh korban namun belum dibayar dan korban 

ada meninggalkan mobil milik korban sebagai jaminan. 

5. Bahwa setelah itu saksi pernah menghubungi korban lewat HP 

milik korban dan menanyakan mengenai pembayaran harga 

mobil dan korban tetap berjanji akan membayar tetapi meminta 

untuk pembayaran diundur sampai dengan hari Senin tanggal 29 

Maret 2004.  

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2004 ketika saksi 

datang ke rumah korban untuk menanyakan mengenai uang jual 

beli mobil, ternyata di rumah korban sudah ramai banyak orang, 

kemudian saksi menanyakan kepada orang yang ada di situ dan 

diperoleh jawaban bahwa korban Saliyun pergi meninggalkan 

rumah sudah dua hari lalu dan belum kembali.  

7. Kemudian ada warga yang curiga dengan penemuan mayat di 

Karanganyar yang ciri-cirinya sama dengan korban, selanjutnya 

saksi mengajak saudara korban untuk melihat korban di Forensik 

UNS Solo, dan ternyata setelah diperbolehkan melihat mayat, 

saksi membenarkan bahwa mayat tersebut adalah korban Saliyun, 

namun saksi tidak tahu meninggalnya korban akibat apa.  
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e) Nama: Tariyono, lahir di Blora pada tanggal 18 Januari, Umur 34 

tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewargenaraan Indonesia, Suku 

Jawa, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Sadon, Rt 01/Rw 05, 

Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan meninggalnya korban 

Saliyun yang dapat saksi ketahui pada hari Selasa 30 Maret 2004 

yaitu diberitahu oleh saksi Ngatmin. 

3. Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu sejak hari Minggu 

tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 19.00 WIB, dan yang 

mengenalkan yaitu Ngatmin, waktu itu saksi bermaksud membeli 

mobil, dan yang mencarikan yaitu korban karena korban adalah 

juga merupakan makelar jual beli mobil. 

4. Bahwa pada waktu bertemu dengan korban, yaitu saksi bersama 

dengan Ngatmin dan bertemu di pertigaan Yonif 413 kemudian 

saksi dan Ngatmin diajak oleh korban untuk melihat mobil yang 

akan dibeli oleh saksi ke Tawangmangu. 

5. Bahwa saat itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna 

biru, dan bertemu dengan saksi di dalam mobil korban sudah ada 

tiga orang diantaranya dua orang perempuan dan satu orang laki-

laki yang tidak dikenali oleh saksi. 

6. Bahwa saat itu seorang perempuan yang agak besar duduknya di 

depan di sebelah kiri dari korban yang mengemudikan mobil, 

seorang laki-laki duduk ditengah sebelah kanan sedangkan yang 

perempuan satunya lagi yang agak kecil duduk di sebelah kiri 

bangku tengah, saksi dan Ngatmin waktu itu duduk pada tempat 

duduk bagian belakang. 
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7. Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada pembicaraan antara 

ketiga penumpang lainnya tersebut, ketiganya hanya diam saja, 

waktu ke Tawangmangu ternyata orang yang dicari tidak ketemu 

kemudian rombongan tersebut kembali lagi yaitu sekira Pkl. 

21.00 WIB, tiba di tempat pertama kali saksi bertemu dengan 

korban, selanjutnya saksi bersama dengan Ngatmin langsung 

turun sedangkan korban bersama dengan ketiga temannya 

tersebut menuju ke arah barat. 

8. Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi hal apa yang terjadi pada 

korban, ternyata pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2004, saksi 

diberitahu oleh Ngatmin bahwa korban sudah meninggal dunia. 

f) Nama: Ngatmin, lahir di Surakarta, pada tanggal 27 Mei 1968, umur 

35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan 

Indonesia, Suku Jawa, pekerjaan Makelar, alamat Nusukan, Rt 

02/Rw 07, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta.      

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan 

pembunuhan terhadap korban Saliyun Ristiyono, yang diketahui 

dari seseorang ketika saksi berada di Jaten Karanganyar. 

3. Bahwa saksi bertemu yang terakhir kalinya dengan korban yaitu 

pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 19.00 WIB, 

ketemu dipertigaan Yonif 413, waktu itu korban membawa 

Suzuki Carry warna biru kemudian saksi juga ikut naik ke dalam 

mobil bersama dengan Tariyono, ternyata di dalam mobil sudah 

ada dua orang perempuan dan seorang laki-laki yang belum 

dikenal oleh saksi. 

4. Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan korban akan 

berangkat melihat dagangan mobil ke Karangpandan yaitu ke 
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pertanian tempatnya Harno yang mau menjual mobil tersebut, 

namun waktu itu tidak bertemu dengan Harno kemudian saksi 

dan korban serta lainnya langsung kembali dan diturunkan di 

tempat di mana pertama kali saksi dan korban bertemu.  

5. Bahwa yang akan membeli mobil tersebut yaitu Sdr. Tariyono, 

namun waktu itu tidak sempat bertemu dengan orang yang mau 

menjualkan mobil tersebut. 

6. Bahwa waktu itu teman-teman korban yaitu dua orang 

perempuan yang mana satunya agak gemuk duduk di sebelah kiri 

samping korban yang mengendarai mobil, yang agak kurus 

duduknya dibangku tengah sebelah kanan, sedangkan laki-laki 

duduknya pada bangku tengah sebelah kanan.  

7. Setelah turun di tempat pertama kalinya bertemu dengan korban, 

kemudian saksi tidak tahu lagi kemanakah selanjutnya korban 

bersama dengan teman-temannya tersebut. 

g) Nama: Watik, lahir di Boyolali pada tanggal 18 Agustus 1978, 

Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewargenaraan Indonesia, 

Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Balarejo, RT 

01/Rw 01, Desa Genengsari, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dana akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya 

pembunuhan terhadap korban Saliyun Ristiyono yang terjadi 

pada Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 22.00 WIB di 

daerah hutan wisata Bromo, Karanganyar, pembunuhan tersebut 

telah dilakukan oleh Sugeng Riyanto. 

3. Bahwa saksi kenal dengan tersangka karena tersangka adalah  

merupakan pacar saksi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 69 

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 

15.00 WIB, saksi ditelepon oleh korban, yang mana saksi juga 

berpacaran dengan korban kemudian saksi dikencani untuk 

bertemu di Solo, setelah bertemu dengan korban, kemudian 

masing-maisng kembali ke rumahnya, pada Pkl. 18.00 WIB, 

korban menelepon saksi lagi dan mengajak untuk pergi ke 

Tawangmangu melihat mobil yang akan dibeli, saat itu saksi juga 

mengajak adiknya (saksi Aryatun) dan tersangka juga ikut 

bersama-sama. 

5. Bahwa pada sekira Pkl. 19.00 WIB, korban menjemput dua 

orang laki-laki teman korban yang tidak dikenali oleh saksi yang 

akan diajak serta ke Tawangmangu oleh korban dan kedua orang 

itu dijemput di pertigaan Yonif 413 kemudian langsung bersama-

sama satu mobil menuju ke Tawangmangu, dan sekira Pkl. 20.00 

WIB kembali dari Tawangmangu, selanjutnya dua orang teman 

korban diturunkan kembali di tempat pertama bertemu. 

6. Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan korban dan 

Aryatun serta tersangka menuju ke suatu daerah yang belum 

diketahui, dan ternyata daerah itu adalah hutan wisata Bromo 

Karanganyar setelah tiba di tempat tersebut kemudian mobil 

diparkir dengan arah menghadap kembali ke Karanganyar, 

selanjutnya keempatnya turun dari mobil, namun karena jalannya 

gelap sehingga saksi dan Aryatun disuruh menunggu di mobil 

sedangkan korban dan tersangka langsung menuju ke arah selatan 

yang dikira oleh saksi bahwa jalan itu menuju ke rumah tinggal 

tersangka. 

7. Saksi menerangkan bahwa korban dan saksi serta tersangka 

menuju ke arah Bromo karena setelah makan nasi goreng di 

Palur, kemudian tersangka meminta untuk diantar pulang ke 

rumah tinggalnya yaitu di sekitar Bromo Karanganyar. 
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h) Nama: Aryatun Binti Suwardi, lahir di Boyolali pada tanggal 26 

April 1986, Umur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan, 

Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan 

Swasta, alamat Balarejo, Rt 02/Rw 01, Desa Genengsari, Kec. 

Kemusu, Kab. Boyolali. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa 

pembunuhan terhadap korban Saliyun Ristiyono yang dilakukan 

oleh tersangka Sugeng Riyanto yaitu pada hari Minggu tanggal 

28 Maret 2004 sekira Pkl. 21.30 WIB di Gedong Karanganyar. 

3. Bahwa sebelumnya yaitu sekira dua bulan yang lalu saksi kenal 

dengan korban di rumah kost buliknya (saksi Watik) di Kestalan 

Solo, namun antara saksi dengan korban tidak ada hubungan 

keluarga. 

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira 

Pkl. 18.00 WIB, saksi diberitahu oleh buliknya bahwa akan 

diajak keluar oleh korban dan kebetulan saat itu juga tersangka 

Sugeng Riyanto ada di kamar kost tersebut dan akan ikut serta 

pulang ke Bromo Karanganyar, kemudian saat itu juga buliknya 

saksi diajak bertemu oleh korban di sekitar Gilingan Solo. 

5. Bahwa saat itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna 

biru No. Pol AD-8525-CD, kemudian saksi bersama buliknya 

dan tersangka ikut naik ke dalam mobil dengan posisi duduk 

yaitu buliknya duduk di depan sebelah kiri samping korban yang 

mengemudikan mobil, sedangkan saksi dan tersangka duduk di 

tempat duduk tengah, daan kemudian mobil langsung berangkat 

menuju ke Tawangmangu. 
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6. Bahwa sebelumnya korban berhenti sebentar di pertigaan Yonif 

413 untuk menjemput dua orang laki-laki teman korban yang 

belum dikenali oleh saksi, yang saat itu naik mobil dan duduk di 

tempat bagian belakang, selanjutnya mobil langsung menuju ke 

Tawangmangu, namun saksi tidak tahu apa tujuan ke 

Tawangmangu. 

7. Bahwa setelah kembali dari Tawangmangu, kemudian dua orang 

teman korban diturunkan lagi di tempat di mana sebelumnya 

naik, selanjutnya korban membawa mobil menuju ke Palur dan 

makan nasi goreng. 

8. Bahwa benar setelah makan nasi goreng kemudian mobil jalan 

lagi dengan maksud akan mengantarkan tersangka pulang ke 

rumahnya dan ketika tiba di Bromo Karanganyar kemudian 

mobil disuruh berhenti di pinggir kampung yang tidak dikenali 

saksi selanjutnya tersangka dan korban turun dari mobil dan 

berjalan yang katanya akan menuju ke rumah tinggal tersangka. 

9. Bahwa benar saat itu mobil disuruh berhenti karena sesuai 

dengan kata tersangka bahwa jalan tersebut tidak bisa dilewati 

oleh mobil dan yang menyuruh berhenti adalah  tersangka. 

10. Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi ada mendengar teriakan 

kata “aduh” namun karena gelap sehingga saksi dan buliknya 

tetap berada di mobil, kemudian ketika tersangka kembali sendiri 

ke mobil tanpa korban, maka selanjutnya bulik saksi bertanya 

kepada tersangka di mana korban, dan tersangka menjawab 

bahwa korban sudah dihabisi, selanjutnya tersangka membawa 

mobil korban dan mengajak saksi serta buliknya pergi ke arah 

Wonogiri dan setelah putar-putar di Wonogiri, kemudian dengan 

alasan mobil kehabisan bensin, kemudian mobil tersebut 

ditinggal oleh tersangka di Wonogiri. 

i) Nama: Sumarno, lahir di Sukoharjo pada tanggal 5 Juli 1964, umur 

40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku 
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Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dimoro, Rt 02/Rw 10, 

Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo. 

Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan meninggalnya 

korban Saliyun yang mana saksi tidak tahu apa penyebabnya 

sehingga korban meninggal dunia. 

3. Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban namun 

tidak ada hubungan keluarga dan perkenalan tersebut yaitu 

karena jual beli mobil sekira empat bulan yang lalu. 

4. Bahwa benar saksi yang telah mengenalkan korban dan 

mempertemukan korban dengan saksi Kamino als Kempul yaitu 

pada hari Senin tanggal 22 Maret 2004 dalam acara korban mau 

membeli mobil milik saksi Kamino. 

5. Bahwa mobil milik Kamino yang akan dibeli dan sudah di bawa 

oleh korban yaitu Suzuki Carry warna biru, No.Pol AD-8525-

CD, namun harga pembelian mobil tersebut belum dibayar oleh 

korban sampai dengan saat ketika korban meninggal dunia. 

6. Bahwa benar mobil yang ditemukan oleh petugas di Wonogiri 

adalah  mobil milik saksi Kamino yang dibawa korban namun 

belum dibayar sampai dengan ketika korban meninggal dunia. 

7. Bahwa sebelum meninggal, saksi tidak bertemu dengan korban 

dan tidak tahu bersama dengan siapa sajakah korban pada waktu 

meninggalkan rumah. 

j) Nama: Indah Sundari, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 

1982, Umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan 

Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat 

Karanganyar, Rt 02/Rw 11, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. 

Sukoharjo. 
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      Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan kematiannya bapak 

kandung saksi (korban Saliyun Ristiyono) yang dapat diketahui 

oleh saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2004 ketika 

menonton di TV 7 bahwa bapak saksi meninggal dan ditemukan 

di Karanganyar. 

3. Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengapa sehingga bapaknya 

meninggal dunia akan tetapi setelah mendengar dan membaca 

berita bahwa bapaknya mati karena dibunuh orang lain. 

4. Bahwa bapaknya terakhir kali pergi meninggalkan rumah yaitu 

pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 15.30 WIB 

dan ketika pamit kepada saksi bahwa korban akan mengurus 

pajak mobil, selanjutnya korban tidak pernah kembali lagi 

sampai dengan ketika ditemukan meninggal dunia. 

5. Bahwa pada waktu meninggalkan rumah, korban mengendarai 

mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. Ad-8525-CD dan waktu 

itu korban mengenakan kemeja lengan pendek warna biru muda, 

celana panjang jeans warna biru tua, sepatu sandal dan membawa 

serta HP, dan saksi mengakui semua barang yang diperlihatkan 

kepada saksi oleh pemeriksa yaitu barang yang dikenakan oleh 

korban ketika pergi meninggalkan rumah untuk yang terakhir 

kalinya. 

Sedangkan dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh 

keterangan sebagai berikut: 

Nama: Sugeng Riyanto, lahir di Wonogiri pada tanggal lupa, bulan 

Maret 1965, Umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan 

Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Sinongko, 

Rt 01/Rw 05, Kel. Gedong, Kec/Kab. Karanganyar. 
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Menerangkan: 

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan 

sebenarnya. 

2. Mengerti sebabnya ditangkap dan diperiksa yaitu karena tersangka 

telah melakukan pembunuhan terhadap korban Saliyun sehingga 

korban meninggal dunia, dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh 

tersangka yaitu pada hari Minggu 28 Maret 2004 sekira Pkl. 21.30 

WIB di tepi Hutan Bromo petak 65D, Baladan Rt 03/Rw 02, Kel. 

Gedong, Kec/Kab. Karanganyar. 

3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka hanya seorang 

diri yaitu dengan cara korban dipukul pada bagian kepala sebanyak 

lima kali dengan menggunakan sepotong kayu sehingga korban 

meninggal dunia. 

4. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka telah 

mempunyai niat atau berencana untuk membunuh korban karena 

tersangka merasa cemburu dengan korban yang juga naksir dan 

hendak memacari teman wanita korban (saksi Watik). 

5. Bahwa pada waktu itu tersangka bertemu dengan korban di sekitar 

Gilingan Solo dan yang mempertemukan tersangka dengan korban 

yaitu Watik kemudian ketika Watik akan diajak oleh korban, 

tersangka juga ikut dengan alasan akan pulang sekalian ke rumah 

tinggal tersangka. 

6. Bahwa waktu itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna 

biru No.Pol. AD-8525-CD yang juga ada saksi Aryatun kemudian 

ketika berada di dalam mobil, Watik duduk di sebelah depan kiri, 

sedangkan tersangka dan saksi Aryatun duduk di bangku tengah, 

kemudian mobil menuju ke arah Tawangmangu. 

7. Bahwa sebelumnya yaitu di pertigaaan Yonif 413, korban mampir 

sebentar sambil menjemput dua orang laki-laki teman korban yang 

tidak dikenali oleh tersangka. 
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8. Bahwa setelah menuju ke Tawangmangu namun karena tidak 

bertemu dengan orang yang dicari, kemudian mobil dibawa kembali 

menuju ke Solo, selanjutnya setelah tiba di pertigaan Yonif 413, 

kedua teman korban langsung turun, sedangkan korban bersama 

tersangka dan kedua saksi menuju ke Palur untuk makan nasi goreng. 

9. Bahwa setelah selesai makan nasi goreng kemudian timbul niat 

tersangka untuk membunuh korban selanjutnya tersangka meminta 

untuk diantarkan pulang ke Karanganyar dan korban setuju 

kemudian mobil diarahkan menuju ke Karanganyar. 

10. Bahwa setelah tiba di TKP kemudian tersangka menyuruh korban 

untuk menghentikan mobil selanjutnya tersangka dan korban turun 

dari mobil dengan alasan karena jalan gelap sehingga korban akan 

mengantar tersangka menuju ke rumahnya, dan ketika dalam 

perjalanan itulah tersangka menemukan sepotong kayu, langsung 

diambil dan dipukulkan yang mengenai bagian belakang kepala 

korban. 

11. Setelah memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu 

tersebut, kemudian tersangka mengikat mulut dan hidung korban 

dengan menggunakan kain warna biru yang tersangka bawa, 

selanjutnya tersangka membawa mobil korban yang di dalamnya 

juga ada kedua saksi tersebut langsung menuju ke Wonogiri untuk 

menginap di rumah kakek dan nenek tersangka. 

12. Bahwa setelah putar-putar di Wonogiri dan mobil kehabisan bensin, 

kemudian mobil tersangka oleh tersangka ditinggalkan di Wonogiri 

sedangkan tersangka melarikan diri dan dua saksi tersebut langsung 

kembali ke Solo. 

13. Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut yaitu karena 

cemburu melihat korban yang mau memacari teman wanita tersangka 

yang mana sebelumnya tersangka sudah berpacaran dengan wanita 

tersebut sehingga tersangka merencanakan untuk membunuh korban. 
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(7) Alat Bukti 

Mengenai alat bukti diatur di dalam Pasal 184. Di dalam Pasal 

184 menerangkan sebagai berikut: 

(1)  Alat bukti yang sah ialah: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Dari bukti-bukti yang ditemukan dan disita dalam tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Sugeng Riyanto ini, maka 

unsur terdapatnya alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu: 

a) Keterangan saksi  

Alat bukti yang berupa keterangan saksi yaitu berupa kesaksian 

beberapa orang yang melihat dan mendengar terjadinya tindak pidana 

tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Saliyun Ristiyono 

ini adalah:  

(1)   Saksi Sutoto; 

(2)   Saksi Madinah; 

(3)   Saksi Padmo Suman; 

(4)   Saksi Kamino als Kempul; 

(5)   Saksi Tariyono; 

(6)   Saksi Ngatmin; 

(7)   Saksi Watik; 

(8)   Saksi Aryatun Binti Suwardi; 

(9)   Saksi Sumarno; 

(10) Saksi Indah Sundari.  
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b) Keterangan ahli 

Keterangan ahli dalam hal ini adalah  hasil pemeriksaan dokter atas 

tubuh korban di Laboratorium Forensik UNS Solo. 

c) Surat 

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini 

adalah Visum et Repertum yang merupakan hasil pemeriksaan dokter 

di Laboratorium Forensik UNS Solo.  

d) Petunjuk 

Dalam perkara ini, telah dilakukan penyitaan barang bukti baik yang 

ditemukan di TKP penemuan mayat korban maupun barang bukti 

yang disita dari tangan tersangka yaitu berupa: 

1. Telah disita barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu berupa: 

-  Satu (1) buah kemeja lengan pendek warna biru muda merk  

SUNLIT, ada bekas noda darah korban. 

-   Satu (1) buah celana panjang jeans warna biru tua merek LEE. 

- Satu (1) buah ikat pinggang warna coklat, pada kepalnya  

bertuliskan CK. 

-  Satu (1) helai kain warna biru yang diikatkan pada mulut      

korban, ada gambar Garuda dan terdapat tulisan SS LAZIO. 

-  Satu (1) pasang sepatu sandal warna hitam merk EXSPO. 

-  Satu (1) buah sarung HP warna coklat merk POLLO. 

2. Telah disita dari tangan tersangka Sugeng Riyanto barang bukti 

berupa: 

- Satu unit mobil Suzuki Carry warna biru, tahun pembuatan 1985, 

No.Pol. AD-8525-CD. 

- Satu potong kayu mahoni ukuran panjang sekira 75 cm, diameter 

5 cm. 

Bukti petunjuk ini diperkuat dengan dilaksanakannya rekonstruksi oleh 

penyidik agar lebih yakin bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut 

benar-benar dilakukan oleh tersangka Sugeng Riyanto.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 78 

e) Keterangan terdakwa  

Dalam hal ini adalah keterangan Sugeng Riyanto sebagai pelaku 

tindak pidana penganiayaan terhadap korban Saliyun Ristiyono.  

(8) Kesimpulan Penyidik 

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kemudian 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret sekira Pkl. 21.30 

atau setidak-tidaknya masih dalam Bulan Maret 2004, di tepi hutan 

wisata Bromo, Dk. Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, Kec/Kab 

Karanganyar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum 

Polres Karanganyar, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang 

direncanakan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan 

korban Saliyun Ristiyono meninggal dunia. 

2. Bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga sebagai pelakunya atau 

tersangkanya adalah Sugeng Riyanto. 

3. Bahwa dalam peristiwa tersebut korban telah dipukul dengan 

menggunakan sepotong Kayu Mahoni oleh tersangka yang mengenai 

pada bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali dan pada 

bagian dahi sebanyak dua kali, kemudian tersangka mengikat mulut 

dan hidung korban dengan menggunakan selembar kain warna biru 

milik tersangka, dengan maksud untuk memastikan bahwa korban 

benar-benar meninggal dunia. 

4. Bahwa dalam peristiwa tersebut, yang melakukan pembunuhan 

terhadap korban adalah tersangka sendiri dan sebelum melakukan 

perbuatan tersebut, tersangka sudah merencanakannya terlebih 

dahulu yaitu ketika selesai makan nasi goreng di Palur kemudian 

tersangka berpura-pura meminta korban untuk mengantarkan 

tersangka pulang ke rumah tinggalnya tersangka, akan tetapi mobil 

disuruh berhenti bukan di rumah tersangka tetapi di TKP selanjutnya 

tersangka melakukan perbuatan tersebut. 
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5. Bahwa setelah melakukan perbuatan itu kemudian tersangka 

membawa mobil yang dikendarai korban yaitu Suzuki Carry warna 

biru No.Pol. AD-8525-CD menuju ke Wonogiri, karena kemudian 

kehabisan bensin, mobil tersebut ditinggalkan oleh tersangka di 

Wonogiri, selanjutnya tersangka melarikan diri. 

6. Berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan kasus tersebut di atas, 

diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana 

pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat sehingga 

mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dimaksud dalam 

Primair Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP lebih Subsidair 

Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

Unsur –unsur Pasal 340 KUHP: 

a) Barang siapa 

b) Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu 

c) Menghilangkan jiwa orang lain 

Pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

a) Unsur “barang siapa“ dalam hal ini setiap orang, termasuk tersangka 

Sugeng Riyanto, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan 

tersangka sebagai berikut: 

(1) Saksi Madinah menerangkan bahwa benar pada hari Senin 

tanggal 29 Maret 2004 sekira Pkl. 06.00 WIB, saksi telah 

menemukan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal, 

kemudian melaporkan kepada suaminya (saksi Padmo Suman) 

selanjutnya peristiwa itu dilaporkan kepada aparat desa 

kemudian diteruskan ke Polsek Karanganyar. 

(2) Saksi Tariyono dan saksi Ngatmin menerangkan bahwa pada 

hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 19.00 WIB, 

ketika ikut dalam mobil yang dikendarai korban yaitu Suzuki 

Carry warna biru No.Pol. AD-8525-CD dengan maksud ke 

Tawangmangu untuk membeli mobil, di dalam mobil tersebut 
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sudah ada tiga orang lainnya yaitu seorang perempuan yang 

agak besar (saksi Watik) duduk di depan sebelah kiri korban, 

seorang perempuan agak kecil (saksi Aryatun) duduk di bangku 

tengah dengan seorang laki-laki (tersangka Sugeng Riyanto), 

namun saat itu kedua saksi tidak mengenal kedua orang 

tersebut.  

(3) Saksi Watik dan Aryatun menerangkan bahwa benar pada hari 

Minggu tanggal 28 Maret 2004 sekira Pkl. 18.00 WIB, korban 

menghubungi saksi Watik dan bermaksud bertemu, kemudian 

setelah bertemu juga ada saksi Aryatun dan tersangka Sugeng 

Riyanto, kemudian berempat menuju ke arah Tawangmangu, 

setelah tiba di pertigaan Yonif 413 kemudian korban berhenti 

sebentar untuk menjemput dua orang laki-laki yang tidak 

dikenali oleh kedua saksi tersebut. 

(4) Bahwa setelah kembali dari Tawangmangu kemudian sekira 

Pkl. 21.00 WIB, makan nasi goreng di Palur selanjutnya setelah 

makan, tersangka meminta untuk diantar pulang ke rumah 

tinggalnya, dan setelah tiba di TKP, kemudian tersangka dan 

korban turun bersamaan sambil berjalan yang dikira saksi 

bahwa menuju ke rumah tersangka, dan ternyata tidak lama 

kemudian tersangka kembali sendiri sehingga saksi Watik 

bertanya kepada tersangka, dimana korban berada dan dijawab 

oleh tersangka bahwa korban telah di habisi (dibunuh oleh 

tersangka). 

(5) Saksi Indah Sundari menjelaskan bahwa benar mayat yang 

ditemukan di TKP adalah bapak kandungnya yang pergi 

meninggalkan rumah sejak hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 

sekira Pkl. 15.30 WIB dan tidak pernah kembali lagi, saat itu 

korban mnengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. 

AD-8525-CD. 
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(6) Bahwa waktu itu korban pergi dengan mengenakan pakaian 

seperti yang ditemukan oleh polisi di TKP dan ketika saksi 

diperiksa semua barang tersebut diperlihatkan kepada saksi dan 

saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik 

bapaknya.  

(7) Tersangka Sugeng Riyanto menerangkan bahwa benar 

tersangka telah melakukan pembunuhan terhadap korban 

dengan cara kepala belakang korban dipukul dengan kayu 

sebanyak tiga kali dan kepala depan dipukul sebanyak dua kali 

kemudian mulut dan hidung korban diikat dengan 

menggunakan kain warna biru milik tersangka untuk 

memastikan bahwa korban benar-benar meninggal dunia.  

b)  Unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu“, 

bahwa tersangka tersebut, yaitu sebelum melakukan pembunuhan 

terhadap korban, tersangka terlebih dahulu telah mempunyai niat 

atau rencana yaitu setelah selesai makan nasi goreng di Palur dan 

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh tersangka agar 

membuat korban mati, hal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan 

tersangka Sugeng Riyanto sebagai berikut: 

(1) Bahwa benar setelah tersangka juga ikut bersama dengan 

korban dan saksi Watik serta Aryatun, kemudian menuju ke 

Tawangmangu, kemudian setelah kembali selanjutnya makan 

di Palur. 

(2) Bahwa setelah selesai makan kemudian tersangka niat dalam 

hati untuk membunuh korban, selanjutnya tersangka berpura-

pura minta untuk diantarkan pulang menuju rumah tersangka di 

Kel. Gedong, Kec/Kab Karanganyar. Dan ketika tiba di TKP 

yang bukan jalan menuju ke rumahnya tersangka kemudian 

menyuruh korban memarkir mobil dipinggir jalan masuk 

kampung. 
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(3) Bahwa setelah korban memarkir mobil, kemudian tersangka 

bersama dengan korban turun sambil berjalan yang ternyata 

menuju ke hutan wisata Bromo, Karanganyar, dan ketika dalam 

perjalanan tersebut, tersangka menemukan sepotong kayu 

selanjutnya kayu tersebut diambil dan dipukulkan dengan 

sekuat tenaga yang mengenai pada bagian belakang kepala 

korban selanjutnya tersangka masih memukuli korban yang 

kena pada bagian kepala secara berulang kali. 

(4) Bahwa setelah itu tersangka mengikat mulut dan hidung korban 

dengan menggunakan kain warna biru milik tersangka dengan 

maksud untuk memastikan bahwa korban benar-benar 

meninggal dunia.  

(5) Bahwa antara rencana untuk membunuh korban dengan saat 

kejadian tersebut, tersangka mempunyai waktu untuk 

membatalkan rencana tersebut tetapi hal ini tidak dilakukan 

oleh tersangka karena tersangka merasa cemburu dengan 

korban yang ingin memacari pacar tersangka (saksi Watik). 

c)  Unsur “menghilangkan jiwa orang lain“, bahwa perbuatan tersangka 

tersebut telah menghilangkan jiwa korban Saliyun Ristiyono yang 

meninggal dunia akibat dibunuh oleh tersangka, hal ini telah 

terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan tersangka sebagai 

berikut: 

(1) Saksi Watik dan Aryatun menerangkan bahwa ketika tiba di 

TKP kemudian kedua orang tersebut (tersangka dan korban) 

langsung turun dari mobil dan berjalan yang dikira saksi bahwa 

jalan itu merupakan jalan menuju ke rumah tersangka. 

(2) Bahwa setelah tu ternyata tersangka sendiri saja yang kembali 

ke mobil di mana saksi menunggu tersangka dan korban, ketika 

ditanya oleh saksi bahwa di mana korban dan tersangka 

menjawab bahwa korban telah dibunuh. 
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(3) Bahwa benar setelah kejadian tersebut, ternyata korban 

ditemukan telah meninggal dunia oleh warga sekitar TKP. 

(4) Tersangka Sugeng Riyanto menerangkan bahwa akibat 

daripada pemukulan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga 

menyebabkan korban meninggal dunia atau kehilangan 

jiwanya. 

(5) Saksi Indah Sundari menerangkan bahwa setelah korban pamit 

kepada dirinya untuk pergi mengurus pajak mobil, ternyata 

sampai sekarang korban tidak pulang lagi dan ternyata pada 

hari Selasa tanggal 30 Maret saksi melihat di berita TV 7 

bahwa korban yang ditemukan meninggal dunia di 

Karanganyar adalah bapak kandung saksi (korban Saliyun 

Ristiyono). 

Unsur-unsur Pasal 338 KUHP: 

a) Barang siapa 

b) Dengan sengaja 

c) Menghilangkan jiwa orang lain 

Pembahasan unsur-unsur pasal tersebut adalah  sebagai berikut: 

a) Unsur “barang siapa“, pembahasan unsur ini sama dengan 

pembahasan pada unsur Pasal 340 KUHP. 

b) Unsur “dengan sengaja“, bahwa perbuatan tersangka tersebut 

dilakukan dengan sengaja agar korban menjadi meninggal dunia, hal 

ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan tersangka sebagai berikut:  

(1) Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh 

tersangka dengan maksud untuk membunuh korban karena 

tersangka merasa cemburu yang melihat korban bermaksud 

memacari pacar milik tersangka. 

(2) Bahwa setelah memukul korban kemudian tersangka mengikat 

mulut dan hidung korban dengan maksud ingin benar-benar 

memastikan bahwa korban meninggal dunia. 
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c) Unsur “menghilangkan jiwa orang lain“, pembahasan ini sama 

dengan pembahasan pada unsur Pasal 340 KUHP. 

Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP 

Unsur-unsur pasal tersebut adalah  sebagai berikut: 

a) Barang siapa 

b) Melakukan penganiayaan 

c) Yang menyebabkan matinya orang 

Pembahasan unsur-unsur pasal tersebut adalah  sebagai berikut: 

a) Unsur “barang siapa”, hal ini sama dengan pembahasan unsur             

kedua pasal tersebut di atas. 

b) Unsur “melakukan penganiayaan“, bahwa dalam perbuatan tersebut, 

tersangka telah menganiaya korban yaitu dengan cara kepala korban 

dipukul dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak lima kali, hal 

ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan tersangka 

sebagai berikut: 

(1) Saksi Watik dan saksi Aryatun menerangkan bahwa benar pada 

waktu tiba di TKP dan sepuluh menit setelah tersangka dan 

korban turun dari mobil hendak menuju ke rumah tinggal 

tersangka, kemudian kedua saksi ada mendengar suara korban 

berteriak “aduh”, namun karena suasana gelap sehingga saksi 

takut dan kembali lagi naik ke atas mobil. 

(2) Saksi Madinah dan saksi Padmo Suman menerangkan bahwa 

pada waktu ketemu mayat korban, disekitarnya ada bercak 

darah dan pada bagian kepala korban mengalami luka-luka. 

(3) Tersangka Sugeng Riyanto bahwa waktu itu tersangka telah 

melakukan pemukulan sebanyak lima kali yang diantaranya 

tiga kali mengenai bagian belakang kepala korban sedangkan 

pukulan yang dua kali lagi mengenai pada bagian dahi korban. 

(4) Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan 

menggunakan sebatang kayu yang diayunkan dengan penuh 

tenaga ke arah bagian kepala korban sehingga menyebabkan 
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korban terjatuh kemudian tersangka mengikat mulut dan 

hidung korban dengan menggunakan kain milik tersangka. 

c) Unsur “yang mengakibatkan matinya orang”, bahwa penganiayaan 

yang dilakukan oleh tersangka tersebut, ternyata mengakibatkan 

korban Saliyun Ristiyono menjadi meninggal dunia, hal ini telah 

terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan saksi ahli 

sebagai berikut: 

(1) Keterangan Madinah dan Padmo Suman menerangkan bahwa 

ketika ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal 

dunia di TKP dengan bekas luka-luka pada kepala dan ada 

bercak darah sekitar mayat korban ditemukan. 

(2) Keterangan saksi Watik dan saksi Aryatun menerangkan bahwa 

ketika kembali ke mobil yang ditunggu oleh kedua saksi 

tersebut, hanya tersangka seorang diri, sedangkan korban yang 

waktu itu ikut turun bersama dengan tersangka dan ketika 

ditanya tersangka menjawab bahwa korban sudah dibunuh oleh 

tersangka. 

(3) Keterangan Saksi ahli dari laboratorium Forensik UNS Solo 

menerangkan bahwa akibat daripada pemukulan yang dialami 

oleh korban pada bagian kepala korban, sehingga menyebabkan 

korban telah meninggal dunia. 

(4) Keterangan tersangka Sugeng Riyanto menerangkan bahwa 

akibat daripada pemukulan tersebut kemudian korban langsung 

terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian untuk memastikan 

bahwa korban betul-betul mati, tersangka selanjutnya mengikat 

mulut dan hidung korban dengan menggunakan kain warna 

biru milik tersangka.  

c)  Dasar Pelaksanaan Rekonstruksi  

Rekonstruksi yang dilaksanakan dalam tindak pidana penganiayaan 

yang dilakukan tersangka Sugeng Riyanto terhadap Saliyun Ristiyono 

didasarkan atas petunjuk dari pihak penuntut umum. Rekonstruksi harus 
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dilaksanakan agar penuntut umum yang akan mengajukan perkara tersebut 

ke pengadilan lebih yakin (untuk lebih meyakinkan penuntut umum) 

bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka 

Sugeng Riyanto.  

Meskipun beberapa alat bukti telah ditemukan oleh penyidik, 

namun jika penuntut umum menghendaki agar rekonstruksi dilakukan, 

maka penyidik harus melaksanakan rekonstruksi tersebut.Tetapi apabila 

penuntut umum merasa dengan alat bukti yang ada sudah cukup untuk 

mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, maka rekonstruksi tidak perlu 

dilakukan. 

d)  Tahap – Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Saliyun Ristiyono Yang 

Dilakukan Oleh Tersangka Sugeng Riyanto  

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak 

pidana penganiayaan dengan tersangka Sugeng Riyanto ini dibagi menjadi 

tiga tahap: 

(1) Tahap Persiapan rekonstruksi  

Dalam tahap persiapan pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan 

antara lain: 

a) Mempersiapkan peralatan rekonstruksi  

Peralatan rekonstruksi ini terdiri dari:  

i) Nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang    

dilakukan oleh tersangka Sugeng Riyanto. 

ii)  Identitas siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.  

iii)  Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai 

oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana.  

Peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka 

untuk melakukan tindak pidana antara lain: 

-  Kayu yang digunakan oleh tersangka untuk memukul korban; 

-  Mobil yang digunakan oleh tersangka untuk melarikan diri; 
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- Kain yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung  

korban dan semua barang bukti yang ditemukan dan disita 

oleh penyidik dari tangan tersangka. 

b) Mempersiapkan tersangka Sugeng Riyanto sebagai pelaksana 

rekonstruksi.  

Pada prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, 

tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Oleh 

karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari 

yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi 

dengan baik.  

(2) Tahap Pelaksanaan rekonstruksi  

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa 

adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan 

keterangan yang ia berikan kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian 

dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan 

urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka Sugeng Riyanto. Dalam 

perakara penganiayaan yang dilakukan tersangka Sugeng Riyanto ini 

rekonstruksi dilakukan di kawasan wisata Hutan Bromo petak 65 D, 

Dk. Baladan, Rt.03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kab. Karanganyar pada 

tanggal 21 April 2004,  pukul 11.00 WIB. 

(3) Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi  

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat 

Berita Acara Rekonstruksi. Di dalam Berita Acara Rekonstruksi ini, 

penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi 

dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi tersebut 

adalah: 

a) Waktu pelaksanaan rekonstruksi  

Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya 

Saliyun Rositiyono ini, rekonstruksi dilakukan pada tanggal 21 

April 2004, pukul 11.00 WIB.  

b)  Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi  
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Penyidik yang bertugas melaksanakan rekonstruksi tersebut antara 

lain: 

1. Brigadir Walter Ronald L. 

2. Bripka Moh. Misbach 

3. Briptu Ngatman 

c)  Nama pelaku/tersangka 

Tersangka dalam tindak pidana ini merupakan tersangka tunggal 

karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh satu orang yaitu 

tersangka Sugeng Riyanto. 

d)  Tempat pelaksanaan rekonstruksi 

Rekonstruksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka 

Sugeng Riyanto tersebut dilakukan di Hutan Wisata Bromo, Petak 

65 D, Dk. Baladan, Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, Kec/Kab. 

Karanganyar. 

e)  Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka 

f)  Tanda tangan penyidik dan tersangka  

 

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi Dalam Melaksanakan 

Rekonstruksi Serta Upaya-upaya Untuk Menanggulangi Kendala 

Tersebut. 

a)  Kendala Teknis  

Hambatan teknis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh 

penyidik saat pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana penganiayaan ini 

adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan 

di TKP. Masyarakat marah dan ingin membalas perbuatan tersangka 

ketika tersangka melakukan adegan penganiayaan terhadap korban sampai 

akhirnya korban meninggal dunia. Akibat dari situasi ini rekonstruksi 

menjadi terhambat, namun kurang lebih dalam waktu dua jam seluruh 

pelaksanaan rekonstruksi dapat diselesaikan oleh penyidik.  

Sedangkan hambatan yang bersifat internal yang berasal dari 

penyidik sendiri dalam mengungkap tindak pidana ini tidak ada.  
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b)  Kendala Yuridis 

Meskipun secara tegas rekonstruksi tidak pernah diatur di dalam 

KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun karena 

tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang 

berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak 

ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilaksanakan 

sebagai upaya pengembangan penyidikan untuk memberikan bukti 

tambahan terutama bukti petunjuk.  

Bertitik tolak pada pasal 188 ayat (1) “Petunjuk adalah perbuatan, 

kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan 

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa 

telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk ini 

diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan 

kesalahan seorang terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain 

sudah mencukupi, pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk. 

Alat bukti petunjuk tidak seperti alat bukti yang lain. Alat bukti ini tidak 

mempunyai wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah asessor 

(tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh 

diambil dan diperoleh dari ketiga sumber yang lain tersebut. 

Memperhatikan uraian di atas, kita dapat mengambil gambaran. 

Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain : 

1. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain. 

2. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat    

bukti  yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan 

terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap 

mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat 

bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.  

3. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi 

pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling 

mempergunakan alat bukti petunjuk. 
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4. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru 

diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak 

mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat 

keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk 

sangat diperlukan.  

Secara umum kendala yang menonjol dalam pelaksanaan rekonstruksi 

tindak pidana ini adalah tidak kooperatifnya masyarakat saat rekonstruksi 

dilakukan. Oleh karena itu penyidik kemudian melakukan tindakan sebagai 

upaya penanggulangan kendala tersebut yaitu : 

1. Meningkatkan keamanaan terhadap tersangka Sugeng Riyanto dari amuk 

massa. Upaya ini dilakukan dengan cara: 

a) Petugas kepolisian selalu mendampingi tersangka sepanjang 

berlangsungnya pelaksanaan rekonstruksi.  

b) Memberikan garis pembatas sehingga masyarakat tidak dapat melalui 

atau melintasi tempat di mana tersangka melakukan reka ulang 

tersebut.  

2. Meningkatkan penjagaan di TKP sehingga rekonstruksi dapat berjalan 

dengan lancar. Penjagaan di TKP penting agar situasi / keadaan tempat di 

mana tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan saat peristiwa itu terjadi. 

Termasuk letak benda-benda yang saat itu berada di TKP.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Sehubungan dengan judul skripsi penulis mengenai “PELAKSANAAN 

REKONTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN “, 

maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :  

 

A.  Kesimpulan  

1. Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dalam 

mengungkap terjadinya tindak pidana penganiayaan yang  menyebabkan 

matinya orang dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

a) Tahap Persiapan Rekonstruksi 

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dipersiapkan oleh penyidik antara 

lain: 

(1) Mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk kepentingan 

rekonstruksi. 

(2) Mempersiapkan alat-alat atau barang-barang yang dipakai oleh 

tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut termasuk 

barang-barang yang ada disekitar TKP. 

(3) Mempersiapkan tersangka pelaku tindak pidana yang akan 

melaksanakan rekonstruksi tersebut.  

b) Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi  

Dalam tahap ini rekonstruksi mulai dilakukan oleh tersangka. 

Tersangka melakukan beberapa adegan yang penting bagi proses 

penyidikan. Pelaksanaan adegan didasarkan pada keterangan tersangka 

dan saksi saat diperiksa oleh penyidik. Dalam setiap adegan tersebut 

kemudian diberi nomor yang menunjukkan urutan tindakan yang 

dilakukan oleh tersangka di TKP. 
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c) Tahap pembuatan Berita Acara Rekonstruksi  

Setelah rekonstruksi selesai dilakukan, penyidik kemudian membuat 

Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara Rekonstruksi ini memuat 

segala hal yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi . Disamping 

itu Berita Acara Rekonstruksi juga memuat identitas tersangka dan 

penyidik yang melaksanakan rekonstruksi tersebut.  

2. Dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap kasus ini, kendala yang 

dihadapi oleh penyidik adalah kendala eksternal yaitu kendala yang 

berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat 

bekerjasama atau tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan oleh 

penyidik. Hal ini disebabkan masyarakat disekitar TKP marah dan ingin 

membalas perbuatan pelaku. Kondisi ini mengakibatkan rekonstruksi 

menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang agak lama untuk 

menyelesaikannya. Hambatan ini menjadi hambatan yang paling besar. 

Sedangkan hambatan lain yang berupa hambatan internal dalam 

mengungkap kasus ini tidak dihadapi oleh pihak penyidik. Upaya-upaya 

yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut adalah 

meningkatkan keamanaan baik terhadap tersangka pelaku tindak pidana 

maupun TKP dimana rekonstruksi tersebut dilakukan. Upaya ini menjadi 

upaya satu-satunya agar rekonstruksi dapat berjalan tanpa terhambat oleh 

sikap masyarakat yang tidak kooperatif.  

 

 

B.  Saran 

1. Dalam melaksanaan rekonstruksi diperlukan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi. Hal ini 

penting, sebab walaupun selama ini pelaksanaan rekonstruksi tidak 

mengalami permasalahan yuridis, namun penyidik selaku pelaksana 

rekonstruksi harus diberikan payung hukum sebagai bentuk perlindungan 

hukum bagi mereka. Disamping sebagai bentuk perlindungan hukum, 
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peraturan mengenai pelaksanaan rekonstruksi akan dapat mengontrol dan 

memberikan rambu-rambu tindakan apa saja yang dapat atau boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan 

rekonstruksi.  

2. Hambatan utama saat penyidik melaksanakan rekonstruksi adalah  sikap 

dan tindakan masyarakat yang berusaha main hakim sendiri terhadap 

tersangka pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pengertian  mengenai 

rekonstruksi perlu ditanamkan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara penyidik melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi 

mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud serta tujuan 

dilaksanakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi dilakukan. Upaya ini 

penting untuk memperlancar jalannya rekonstruksi dan tidak menimbulkan 

kekacauan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

3. Karena penyidik mengalami hambatan di masyarakat saat melakukan 

rekonstruksi, maka para penyidik dalam hal ini pihak kepolisian perlu  

meningkatkan kemampuan mengatasi massa. Disamping itu karena 

rekonstruksi tidak harus dilaksanakan di TKP maka apabila keadaan tidak 

memungkinkan rekonstruksi sebaiknya dilakukan di tempat lain yang 

situasinya dapat dibuat mirip dengan lokasi di TKP.  
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