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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu pidana materiil dan pidana formiil dimana hukum pidana 

materiil mengatur tentang pelaku tindak pidana, perbuatan yang dilarang, dan 

ancaman pidana atau sanksi yang diberikan. Sedangkan, hukum pidana formil 

mengatur tentang pelaksanaan dari hukum pidana materiil itu sendiri. Terdapat 

pengaturan mengenai hukum pidana materiil di Indonesia yaitu diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan pengaturan mengenai hukum 

pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Hukum pidana formil atau yang biasa disebut hukum acara pidana adalah 

hukum yang mengatur terkait tata acara beracara dalam lingkup hukum pidana 

atau juga dapat diartikan bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan 

tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara 

pidana. Dalam hukum pidana formil duatur segala sesuatu tentang proses 

pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan. Tujuan hukum acara pidana lebih luasnya adalah 

untuk mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan 

artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, 

dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan 

sejahtera (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 343). 

Melalui hukum acara pidana ini, setiap individu yang melakukan 

penyimpangan atau pelanggaran hukum pidana, setelahnya dapat diproses dalam 

acara pemeriksaan di Pengadilan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu 

pembuktian. Suatu keberhasilan pengungkapan dan penindakan tidak lepas dari 

pembuktian yang dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan 

disamping sebagai bentuk menciptakan kepastian hukum. Pembuktian merupakan 
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bagian terpenting dari seluruh rangkaian pemeriksaan suatu perkara, karena suatu 

putusan pada hakekatnya didasarkan dari adanya pembuktian tersebut. Proses 

pembuktian tersebut dari tingkat penyidikan oleh Polisi sampai tingkat Pengadilan 

untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak melalui putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan, yang mana berarti 

memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 

melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dalam pembuktian 

kasus perkara pidana jelas berbeda dengan perkara perdata, dalam kasus perkara 

perdata bahwa kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran formal yaitu 

kebenaran yang hanya di dasarkan pada formalitas-formalitas hukum, sementara 

kebenaran yang diutamakan dalam perkara pidana adalah kebenaran materil, yang 

bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula 

dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka sidang pengadilan dan 

fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi 

hakim dalam memutuskan perkara. Dalam usaha memperoleh bukti yang 

diperlukan guna mengungkap kebenaran dari suatu perkara pidana, seringkali 

penegak hukum meminta bantuan kepada seorang ahli untuk mencari kebenaran 

materiil selengkap-lengkapnya. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur 

dan disebutkan KUHAP pada Pasal 120 ayat (1) yang berbunyi : 

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli 

atau orang yang memiliki keahlian khusus”. 

Kemudian, pada proses penyidikan perkara pidana yang dapat 

mengakibatkan luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau 

yang menyebabkan meninggalnya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat 

tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, seorang ahli 

dibutuhkan yaitu seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang 

dimilikinya untuk membantu proses penyidikan. Salah satu alat bukti yang dapat 

digunakan penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan luka pada tubuh adalah alat bukti surat. Alat bukti surat terdapat 
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berbagai macam bentuknya, salah satu diantaranya adalah laporan dalam bentuk 

tertulis yang dibuat oleh para ahli kedokteran kehakiman atau biasa dikenal 

dengan istilah Visum et Repertum. 

Pengertian Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang 

telah disumpah tentang semua yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang 

diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna 

kepentingan peradilan. (R. Atang Ranoemihardja, 1983: 18). Visum et Repertum 

yang dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti 

yang diperiksa, tentunya hal tersebut hasil dari pemeriksaan untuk mempermudah 

dalam hal pembuktian berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Jadi, Visum et 

Repertum merupakan kesaksian tertulis dalam pemeriksaan peradilan. Tindak 

pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang di muka 

umum yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di 

hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di 

lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, 

yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. 

Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum seperti yang 

terjadi di Desa Babang. Jika telah dilakuakan pencegahan dan masih terjadi tindak 

pidana seperti kekerasan bersama, maka perananan Visum et Repertum diperlukan 

karena secara umum Visum et Repertum dapat menjadi alat bukti kuat dalam salah 

satu tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang disebut tindak pidana 

kekerasan bersama, hal tersebut mendorong penulis untuk menyusun penelitian 

hukum (skripsi) ini dengan judul: “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat 

Bukti Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama (Studi 

Kasus Putusan No. 10/Pid.B/2020/PN.Lbh)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

memutuskan untuk merumuskan permasalahan yang dapat dikaji secara rinci, 
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jelas, dan terarah sesuai dengan yang dituju. Adapun rumusan masalah yang akan 

penulis bahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Visum et Repertum dalam pembuktian perkara tindak 

pidana kekerasan bersama (Studi Kasus Putusan No. 

10/Pid.B/2020/PN.Lbh)? 

2. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah 

dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama? (Studi Kasus Putusan 

No. 10/Pid.B/2020/PN.Lbh)? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam menulis penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, rinci, dan 

terarah agar penyelesaian permasalahan yang menjadi rumusan pada penelitian 

dapat dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yang dilaksanakan. Tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisam hukum ini, dibagi menjadi dua, 

yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan 

penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal 

dari penulis. Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini antara lain:  

1. Tujuan Objektif  

a. Mengetahui peran Visum et Repertum dalam pembuktian tindak 

pidana perkara kekerasan bersama (Studi Kasus Putusan No. 

10/Pid.B/2020/PN.Lbh) 

b. Mengetahui kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang 

sah dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama (Studi Kasus 

Putusan No. 10/Pid.B/2020/PN.Lbh) 

2.  Tujuan Subjektif  

a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh 

oleh penulis agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi masyarakat umum serta memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus 

Hukum Acara Pidana; dan  
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b. Melengkapi persyaratan akademis guna penyelesaian mata kuliah 

penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan yang dapat 

diambil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, sebab dengan adanya 

manfaat dan kegunaan yang diberikan menentukan nilai-nilai dari penelitian 

tersebut. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada dua macam, yakni 

manfaat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum dan yang 

kedua manfaat praktis yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang 

diteliti. Adapun manfaat yang dimaksud, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan 

Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Acara pada khususnya, 

terkait peranan dan kedudukan Visum et Repertum dalam 

pembuktian tindak pidana kekerasan bersama;  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan 

literatur serta bahan informasi di bidang karya ilmiah penulisan Ilmu 

Hukum, dan menjadi bahan masukan serta acuan bagi peneliti yang 

melakukan penelitian dalam bidang yang sejenis di kemudian hari.  

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan 

pengembangan penalaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti 

oleh penulis serta mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam mengebangkan ilmu selama masa studi di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret;   

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat atau 

pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam 

menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis dalam penilitian ini adalah penilitian 

hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini berdasar atas fungsi 

penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu untuk menemukan 

kebenaran koherensi yang mana berkaitan dengan adakah aturan hukum yang 

sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang 

telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada. (Peter 

Mahmud Marzuki, 2014: 47). 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum.  Suatu 

hal yang membedakan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu 

hukum bukan termasuk ke dalam kategori ilmu perilaku. Ilmu hukum 

mempunyai sifat preskriptif dan terapan. Maka dari itu, objek ilmu hukum 

pun berbeda dengan ilmu- ilmu lainnya. Objek ilmu hukum merupakan 

koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum 

dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act), bukan perilaku 

(behaviour) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 

2014:41-42). Suatu ilmu terapan memang hanya dapat diterapkan oleh 

ahlinya. Sama halnya, yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli 

hukum melalui kaidah- kaidah keilmuan hukum, ahli hukum tidak 

kekurangan argumentasi dalam mendukung pendapatnya, tetapi argumentasi 

itu tidak boleh menyimpangi sesuatu yang sudah standar dalam keilmuan 

hukum. Penelitian hukum harus melahirkan preskripsi yang dapat 

diterapkan dan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang 

berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014:67-70). 

3. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa macam pendekatan yang 

dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek 

mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum tersebut. 
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Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa ada beberapa jenis 

pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum diantaranya 

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan 

pendekatan kasus (case approach) dikarenakan ide pemikiran dalam 

penelitian ini dimulai dengan munculnya sebuah yang berkaitan dengan isu 

hukum yang dihadapi dalam hal ini adalah kekerasan bersama. Kasus-kasus 

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. 

4. Sumber Bahan Hukum 

Adanya penelitian hukum jelas dikenal dengan adanya sumber bahan 

hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber 

penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud 

Marzuki, 2014:181). Adapun bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini antara lain: 

1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan 

Hukum Pidana (KUHP); 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3) Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP); 
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4) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 

1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana; 

5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Lbh; dan  

6) Peraturan  Undang-undang  lainnya  yang  relevan  dengan 

penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 

Mahmud Marzuki, 2014:181). Adapun bahan hukum sekuder yang 

digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain: 

1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 

2) Jurnal-jurnal hukum; 

3) Artikel; dan 

4) Bahan-bahan  dari  media  internet  dan  sumber  lain  yang 

memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

hukum ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. 

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, 

mengkaji, dan membuat catatan-catatan dari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, dan tulisan-tulisan yang berhubungan 

dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme yang 

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



9 

 

bersifat deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan Philipus M. 

Hadjon yang mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk 

penalaran hukum yang merupakan premis mayor (pernyataan bersifat 

umum) adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya (pernyataan 

bersifat khusus) adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut nantinya 

akan ditarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89-90). 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Dalam  penelitian  hukum  perlu  adanya  sistematika  penulisan  hukum. 

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran penjabaran 

maupun bahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang dirumuskan 

sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum secara sistematis 

sehingga mudah dipahami, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika 

penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, di mana tiap bab terbagi ke dalam 

beberapa sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai 

seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I          PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan dan menggambarkan mengenai 

penelitian yang diteliti. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini, dan sistematika hukum untuk 

memberikan pemahaman atas isi dari penelitian ini 

BAB II        TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait tinjauan pustaka yang 

terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Pada bagian 

pertama tentang kerangka teori berisi tentang tinjauan tentang Visum 

et Repertum, tinjauan tentang pembuktian perkara pidana, tinjauan 

tentang alat bukti, tinjauan tentang keterangan ahli, dan tinjauan 

tentang tindak pidana kekerasan bersama. Kemudian pada bagian 
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kedua berupa kerangka pemikiran yang disajikan dalam bentuk 

bagan beserta narasi yang merupakan penggambaran alur dari 

pemikiran penulis dalam penelitian hukum ini. 

BAB III       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dengan 

menjawab permasalahan hukum mengenai peran Visum et Repertum 

dalam pembuktian perkara tindak pidana kekerasan bersama (Studi 

Kasus Putusan No. 10/Pid.B/2020/PN.Lbh) dan mengenai 

kedudukan  Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah dalam 

perkara tindak pidana kekerasan bersama (Studi Kasus Putusan No. 

10/Pid.B/2020/PN.Lbh)? 

BAB IV       PENUTUP 

Dalam bab ini yang merupakan bab terakhir dari penelitian berisi 

tentang simpulan yang diambil penulis berdasarkan hasil penelitian yang 

kemudian terdapat saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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