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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan 

pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 

yang  berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut  

menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, 

sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan 

menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan 

atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara  

dari segala ancaman dan bahaya  baik yang  berasal dari luar  maupun yang 

berasal dari dalam negeri sendiri. Hukum merupakan suatu norma  yang  

mengatur  segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga 

bertujuan untuk mengatur Warga  Negara  Indonesia  dalam bertingkah laku agar 

tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum.  

         Menurut Utrecht yang dikutip oleh Kansil (1989:38) bahwa, “hukum itu 

adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) 

yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 

masyarakat itu.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia 

berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar 

mencapai suatu kehidupan yang sejahtera. Namun penegakan hukum itu sendiri 

tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di 
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Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat 

dikatakan kurang  tepat dalam pelaksanannya. Hal ini  diakibatkan dari adanya  

para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan 

tugasnya  dan ada  pula yang  bertindak menyeleweng  dari kewajiban dan 

wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang  mengakibatkan keadilan di Indonesia 

serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak 

bertanggung jawab.  

        Sebelum mengulas mengenai masalah penegakan hukum, perlu dipahami  

makna  penegakan hukum  itu sendiri. Menurut Iksan (2008:33), penegakan 

hukum mengatur suatu  usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep 

menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud keinginan-keinginan 

hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan-peraturan hukum itu. Penegakan  hukum menurut Soekanto 

(1983:45) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni  pertama: faktor hukumnya 

sendiri, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum, keempat: faktor masyarakat atau lingkungan 

hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor 

kebudayaan. 

           Terlepas dari perilaku  negatif para  penegak hukum, dalam penegakan 

hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus 

dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah 

satunya terlaksana  pada  proses acara  pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus 
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tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui  proses penyidikan 

yang akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan 

pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka.  

          Menurut Sunaryo dan Dianwati (2009:20) istilah penyidikan sama dengan 

opsporing atau investigation. Menurut de Pinto yang dikutip oleh Hamzah 

(2008:120) 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 terjadi 

sesuatu pelanggaran hukum”. Menurut KUHAP, proses penyidikan ini  

merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

        Pada  proses penyidikan akan dilakukan melalui  beberapa  proses yang  

salah satunya  yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa 

Inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses  penyidikan 

untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti  yang mungkin tertinggal di 

TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokan dengan 

sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau 

sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu 

kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka  yang 

sebelumnya sudah diketemukan.  
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         Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik 

untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siaa pelaku tindak 

pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan 

sampai barang buktiberupa sidik jari tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi 

hilang atau rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas unit 

identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

         Perintis penggunaan sistem sidik jari untuk pengenalan adalah seorang 

bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jenderal Inggris di India. Sifat 

penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta 

yang sebenarnya. Penulis menggunakan sidik jari (dactyloscopy) sebagai media  

yang  disorot yang  dianggap memiliki peranan yang  cukup penting  dalam 

pembuktian  sebuah tindak pidana  yang telah terjadi. Penulis mengambil bahan 

tentang sidik jari karena kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan muatan 

hukumnya sangat besar dan sidik jari merupakan salah satu alat bukti hukum.  

         Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Proses Identifikasi Sidik Jari, Kendala dan Solusi Dalam 

Penyidikan sebagai Alat Bukti Mengungkap Kasus Tindak Pidana di Polres 

Sukoharjo”  

B. Perumusan Masalah 

          Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran 

atau masalah-masalah apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dan 

diteliti lebih lanjut sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah 

satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana ?  

2. Kendala apa saja yang dapat menghambat proses identifikasi sidik jari? 

3. Solusi apa yang dapat dilakukan dalam menangani kendala-kendala dalam 

proses identifikasi sidik jari? 

  

C. Tujuan Penelitian 

        Pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang tentunya  

memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak 

terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini 

sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan 

yang  dihadapi. Adapun tujuan  penelitian tersebut yakni sebagai berkut: 

1. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai proses identifikasi sidik jari 

dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu 

tindak pidana. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat 

proses identifikasi sidik jari baik pada  tersangka  maupun pada  barang-barang  

yang  ditinggalkan oleh pelaku di TKP atau sidik jari yang menempel maupun 

tertinggal di TKP. 

c. Untuk mendeskripsikan solusi-solusi yang dapat dilakukan dalam menangani 

kendala-kendala dalam proses identifikasi sidik jari. 
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2. Tujuan Umum 

Untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai “Proses Identifikasi, Kendala 

dan Solusi Dalam Penyidikan sebagai Alat Bukti Mengungkap Kasus Tindak 

Pidana di Polres Sukoharjo” sebagai syarat yang  harus dipenuhi untuk   

memperoleh gelar S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

         Manfaat yang  diharapkan atas penelitian yang  akan dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat secara Teoritis  

a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang 

sejenis pada masa yang akan datang.  

2. Manfaat secara Praktis  

a. Bagi Mahasiswa  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan 

antara ilmu yang  diperoleh secara  teori dengan ilmu yang diperoleh langsung 

di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.  

b. Bagi Masyarakat  

Dengan membaca hasil  penelitian ini  diharapkan nantinya  dapat membuka 

wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh  dalam penelitian ini. 
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E. Daftar Istilah 

        Daftar istilah menurut Maryadi, dkk (2010:11) adalah “suatu penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul 

penelitian”. Adapaun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi 
 
         Menurut Daryanto (1997:273) mengemukakan bahwa identifikasi adalah  
 

tanda kenal diri, bukti diri,: penentu atau penetapan identitas seseorang, 
benda, dan sebagainya: proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang 
karena secara tidak langsung membayangkan dirinya seperti orang lain yang 
dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu. 
 

 
2. Sidik Jari 

        Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (1993:1) menyatakan 

bahwa sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja 

diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda 

karena pernah terpegang  atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan 

atau kaki. Kulit  telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari 

pangkal pergelangan sampai ke  semua  ujung jari, dan kulit pada bagian telapak 

kaki mulai dari tumit sampai ke  semua ujung jari, dimana terdapat garis-garis 

halus yang menonjol keluar satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur 

yang membentuk lukisan-lukisan tertentu.    

3. Penyidikan 

         Pengertian tersebut terdapat pada KUHAP Pasal 1 ayat 2 berbunyi: 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 

4. Tindak Pidana 

         Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau 

barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya 

maupun yang menimbulkan akibat. 

 

 

 

 

 


