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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib 

dalam bermasyarakat. Warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia 

berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, 

demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum 

wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan 

keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan 

baik. Perilaku warga negara yang menyimpang dari tata hukum yang harus 

mempertanggungjawabkan perbuatanya. Karena norma hukum dibuat untuk 

dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila 

terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi 

guncangan sehingga perlu untuk upaya menegakan hukum itu yaitu dengan 

menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya hukum itu 

fungsinya untuk mengembalikan guncangan yang ada di dalam masyarakat. 

Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-

kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan 

dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan 

oleh kesadaran hukum yang kurang. Kejahatan merupakan perbuatan yang 

menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan 

seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat 

merugikan orang lain selaku subjek hukum. 

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu 

perbuatan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah 
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penganiayaan. Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh 

undang-undang.  

Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi 

suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang 

berujung pada penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang bertujuan 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan 

yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada 

hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana penganiayaan merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh 

undang-undang. Menurut Pasal 351 KUHP: 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah, 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

Apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka 

perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur 

hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi 

kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan seadil-adilnya. 
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Pengertian luka berat atau parah menurut Soesilo adalah: a. Penyakit 

atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau 

dapat mendatangkan bahaya maut; b. Terus-menerus tidak cakap lagi 

melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak 

cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat; c. Tidak lagi 

memakai salah satu panca inderanya; d. Cacat;  e. Lumpuh artinya tidak bisa 

menggerakkan anggota badannya; f. Tidak dapat berpikir dengan normal; g. 

Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.
1
  

Sanksi pidana pada penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 

KUHP sebagai berikut:  

(1)  Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 

tahun.  

(2)  Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.  

 

Aparat penegak hukum harus menangkap pelaku tindak pidana 

penganiayaan berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Pemidanaan harus ditegakkan untuk menegakkan keadilan. Menurut Sudarto 

pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman. Seorang yang dijatuhi 

pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. 

Jadi pemidanaan itu berkaitan erat dengan hukum pidana.
2
 

Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dapat 

menjerat pelaku dengan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

                                                 
1
 R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia: hal. 98.   

2
 Sudarto, 1995, Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP 

Semarang, hal 89 
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Sedangkan pada tingkat kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum 

mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a 

KUHP dinyatakan bahwa ”Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

Selanjutnya dalam huruf b dinyatakan bahwa ”Penuntut umum adalah jaksa 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim”.  

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia: ”Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan 

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Juga dalam Pasal 1 angka 6 

KUHAP. “Pelaksanaan kewenangan penuntutan tersebut dilaksanakan secara 

merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 

lainnya”.
3
 

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan. Menurut Leden 

Marpaung, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa 

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4
 

                                                 
3
 Leden Marpaung, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20. 

4
 Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, hal. 164. 
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Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP dinyatakan bahwa ”Penuntutan 

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

hakim di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan tersebut”. 

Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat mendorong 

penulis untuk mengadakan penelitian ini. Perlu untuk diketahui bagaimana 

jaksa menyusun surat dakwaan yang nantinya menjadi pedoman bagi hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan berat.  

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat dakwaan primair 

subsidair. Surat dakwaan primair subsidair memposisikan Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) berkewajiban membuktikan dakwaan primairnya. Bilamana 

dakwaan primair Jaksa Penutut Umum tidak terbukti, maka masih terdapat 

pasal subsidair pada surat dakwaan yang tentu dapat dijadikan dasar oleh 

Majelis Hakim dalam menjerat pelaku. Upaya kejaksaan untuk membuktikan 

adanya penganiayaan tersebut adalah selain melampirkan bukti-bukti adalah 

juga dengan menghadirkan saksi-saksi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“Upaya Pembuktian Melalui Saksi Dalam Penuntutan Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus di Kejaksaaan 

Negeri Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya pembuktian melalui keterangan saksi dalam penuntutan 

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat? 

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya 

pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat? 

3. Bagaimanakah upaya Kejakaan dalam mengatasi hambatan-hambatan 

dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka 

berat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis upaya pembuktian melalui keterangan saksi dalam 

penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat 

2. Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya 

pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat 

3. Menganalisis upaya Kejaksaan dalam mengatasi hambatan-hambatan 

dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka 

berat 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis: 

a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana  

b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan 

calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak 

pidana penganiayaan. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses 

peradilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan 

b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 

kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya 

peristiwa yang serupa. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada 

suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang 

berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana”.
5
 

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Menurut 

                                                 
5
 Sudarto, Op.Cit, hal. 7  
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pendapat pakar hukum, penganiayaan dimaknai sebagai setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang 

lain
6
.  Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau 

luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 

perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan 

yang diperkenankan.
7
  

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 

orang lain, yang akibat mana semata-mata tujuan si petindak.
8
 Begitu besar 

kerugian yang dialami oleh korban penganiayaan, maka menjadi kewajiban 

aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya.  

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai 

tugas utama dalam penegakan hukum sebagai penuntut umum dan mempunyai 

kewajiban untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dalam Pasal 1 

angka 6 KUHP: 

a.  Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

b.  Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.  

                                                 
6
 Basir Rohrohmana, 2001, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, 

Jayapura: Fakutas Hukum Universitas Cenderawasih, hal.10 
7
 R. Soenarto Soerodibroto, 2003, KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 

Agung dan Hoge Raad. Edisi ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 126 
8
 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 12 
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Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 7 KUHP dinyatakan bahwa 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 

yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan tersebut”. 

Sedangkan dalam KUHAP Pasal 14 disebutkan bahwa “Penuntut umum 

mempunyai wewenang untuk:  

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu. 

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan 

memberi petunjuk dalam rangka 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 ketentuan hari 

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 

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 undang-undang ini. 

j. Melaksanakan penetapan hakim. 

 

Salah satu kewenangan penuntut umum adalah membuktikan segala 

tuntutan yang ada dalam dakwaan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan 

yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 

undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
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dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan 

kesalahan yang didakwakan.
9
  

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di 

pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara alat 

bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian dengan alat bukti di luar 

jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak 

mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 

Alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP merumuskan: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Sedangkan Pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan: ”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”. 

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
10

 Pendapat berbeda 

dikemukakan oleh Muchamad Iksan yang merujuk pada putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memberikan makna tambahan pada 

saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka 

                                                 
9
 M.Yahya Harahap, 2002, hal 273 

10
 Hibnu Nugroho, 2010, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang: Badan 

Penerbit Undip, 2010, hal. 34. 
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penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang ”tidak 

selalu” ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Hal ini memberikan angin segar 

bagi tersangka dan terdakwa.
11

 

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih 

dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang 

saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa 

terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya 

(unus testis nullus testis). Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang 

mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi 

sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping 

keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian 

dan the degree of evidence yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti 

keterangan terdakwa. Persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) 

KUHAP adalah:
 
 

1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus 

didukung  oleh dua orang saksi; 

2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian 

tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti 

yang lain. 

 

Untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 

sungguh-sungguh memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang 

menyatakan bahwa untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus 

memperhatikan:
 12

 

                                                 
11

 Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia. Surakarta: UMS Press. Hal 97-98 
12

 Ibid, hal 101 
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1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; 

2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 

3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 

yang tertentu; 

4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari sudut 

tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum sosiologis atau empiris.
13

 Berdasarkan hal tersebut di 

atas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang 

akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena disini peneliti 

meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. Metode Pendekatan 

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, 

maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan empiris, karena mengacu pada efektivitas pelaksanaan 

hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang dalam hal ini kejaksaan.  

Pendekatan yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11, UI Pers, Jakarta. Hal. 74 
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penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu 

pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk 

kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.  

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 

Kejaksaan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan 

bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang 

secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan 

penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri 

dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-

undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai 

kasus yang terkait.  

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan primer meliputi: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  

2) Bahan Sekunder 

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer selain putusan perkara ini dapat berupa : 

a) Buku-buku ilmiah. 

b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti 

kamus hukum dan kamus bahasa. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten 

guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang 

diteliti yaitu dengan penuntut umum di Kejaksanan Negeri Surakarta.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang 

berhubungan dengan pemasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.  
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6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi 

data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga 

komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 

menentukan hasil akhir analisis.
14

 

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data 

sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara 

deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan 

data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. 

Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilakan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis atau lisan.  

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data 

yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang penyelesaian 

tindak pidana penganiayaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang 

akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan 

                                                 
14

 Lexy J Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi: Bandung: Remaja Rosda 

Karya. Hal. 179 
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dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara 

wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat 

gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi 

yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan  Sistematika 

Penulisan. 

Tinjauan pustaka, penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi 

acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, 

Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, Tinjauan umum tentang 

pembuktian, Tinjauan umum tentang saksi. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis akan menguraikan dan 

membahas mengenai: (1) Upaya pembuktian melalui keterangan saksi dalam 

penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat; (2) 

Hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya pembuktian 

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat; (3) Upaya 

Kejaksaan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuktian tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. 

Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 


