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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”.
1
 Segala bentuk 

Hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi 

setiap orang/warga Negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan 

menjamin ketertiban umum, memberikan dan menjamin perlakuan yang sama 

bagi setiap orang/warga Negara dihadapan Hukum (Equality Before The Law). 

 “Didalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering 

terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma  

pergaulan hidupnya, terutama dikenal sebagai norma hukum. penyimpangan 

norma hukum ini disebut dengan kejahatan”.
2
 

 Kejahatan dapat terjadi karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan, dilihat dari segi 

kuantitas, tindak kejahatan yang terjadi sekarang ini dari tahun ketahun 

semakin meningkat hal tersebut disebabkan oleh tingkat ekonomi karena 
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adanya kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang 

rendah dan adanya kemajuan teknologi yang semakin memudahkan orang 

melakukan tindak kejahatan. Tetapi, jika dilihat dari kualitas pelaku kejahatan 

sekarang ini semakin lihai dalam menghilangkan jejak dan menyembunyikan 

identitas korbanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kejahatan yang 

dilakukan seseorang dengan cara mutilasi yaitu memotong bagian tubuh 

korbanya dan mengenai kasus pelaku yang melakukan pencurian dengan 

sarung tangan agar penyidik kesulitan dalam menentukan identitas korban dan 

mengidentifikasi sidik jari tindak kejahatan tersebut. 

 Namun, hal ini dapat berkurang jika aparat penegak hukum bekerja 

dengan baik. Dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum 

di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan 

penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksanan pada proses beracara 

pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi 

tentunya akan melalui proses Penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-

fakta  atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang 

berfungsi untuk menemukan Tersangka. “Mempelajari kejahatan dan masalah-

masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta 

perkembangan tingkah laku manusia”.
3
 

 Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, “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. Yang dimaksud keingina-keinginan 
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hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan-peraturan hukum itu”.
4
 

 Salah satu asas yang penting dalam hukum acara pidana adalah asas 

praduga tak bersalah yang termuat dalam perumusan Pasal 8 undang-undang 

nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman yang berbunyi: 

 “Setiap orang  yang disangka, ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan 

didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap”.
5
 

 

Dengan bersumber pada asas ini, meski bukti yang kuat dalam proses 

penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan, seseorang tersangka tetap tidak 

dianggap bersalah. 

 Menurut KUHAP, proses penyidikan yakni :  

“Penyidikan adalah 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.”
6
  

Penyidik akan menerima perintah dari atasannya untuk melaksanakan tugas-

tugas penyidikan dan pengusutan, mengumpulkan keterangan sehubungan 

dengan peristiwa tersebut, yang kemudian akan menyerahkan berkas 

pemeriksaan tersebut ke kejaksaan untuk diambil tindakan selanjutnya. 
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 Sifat penyidikan itu sendiri adalah mencari kebenaran materiil, yaitu suatu 

kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Disini penulis menggunakan 

sidik jari atau bekas telapak tangan sebagai sarana penyidikan guna 

mengungkap suatu tindak pidana. Sidik jari adalah salah satu alat bukti yang 

berupa Pentunjuk. Penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti tentang 

kegunaan sidik jari dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam 

proses penyidikan. Dalam kenyataannya memang tidak banyak peristiwa 

pidana yang menjadi terang dengan bantuan pemeriksaan sidik jari. Banyak 

masyarakat yang tidak begitu paham mengenai kegunaan sidik jari dan 

hambatan yang dialami oleh penyidik karena semakin lihainya pelaku tindak 

pidana dalam menghilangkan jejak. 

 Berdasarkan kenyataan, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum 

dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS KEGUNAAN SIDIK JARI 

DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi kasus di Polresta Surakarta)”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu 

penulisan hukum agar tidak terjadi kerancuan. Penulis akan memberikan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kegunaan sidik jari di dalam proses penyidikan di Polresta 

Surakarta? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam 

pemanfaatan sidik jari dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kegunaan sidik jari dalam proses 

penyidikan di Polresta Surakarta 

b. Untuk mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi 

penyidik polresta surakarta dalam proses penyidikan dengan memanfaatkan 

sidik jari. 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan-

pemecahan atas permasalahan dari sudut teori. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang 

karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai kegunaan sidik jari 

dalam proses penyidikan oleh polresta surakarta 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung atas penelitian ini. 

D. Kerangka Pemikiran 

 Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 

Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 

menurut beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh 
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suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”
7
 

 Untuk mengungkap suatu tindak pidana oleh Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) menggunakan proses Penyidikan. Proses penyidikan 

merupakan bagian yang terpenting, “pada penyidikan, titik berat tekanannya 

diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak   

pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan 

menentukan pelakunya.”
8
 

 Pada Pasal 1 butir 1  KUHAP “Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat 

pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang.”
9
 Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan tugas utama penyidik 

agar dapat berjalan dengan lancar. 

 Dalam hal ini penyidik diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan 

dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, seperti halnya bukti yang terdapat di 

tempat kejadian perkara (TKP). mengidentifikasi sidik jari merupakan salah 

satu upaya penyidik dalam memperoleh bukti yang ada. 

 Bukti yang diperoleh oleh penyidik dapat berupa Petunjuk, “menurut pasal 

310 H.I.R. petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau 

masalah-masalah yang dihubungkan satu sama lain dapat menunjukkan bahwa 

suatu tindak pidana telah dilakukan dan siapa orang yang melakukannya.”
10
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8
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 “Menurut Karin Nasution suatu perbuatan, kejadian dan keadaan untuk 

dapat dinyatakan sebagai petunjuk haruslah menyimpulkan bahwa telah 

dilakukan suatu kejahatan dan terdakwa telah bersalah tentang itu.”
11

 

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dianggap 

sebagai petunjuk-petunjuk tersebut haruslah bersesuaian antara satu sama lain. 

Justru dalam persesuaian inilah terletak kekuatan terutama dari petunjuk-

petunjuk tersebut sebagai alat bukti. 

 Sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga sidik jari 

yang ada di jari-jari manusia sangat-sangat membantu penyidik dalam proses 

pengumpulan bukti-bukti mengenai siapa yang melakukan tindak pidana. 

  Pada umumnya pengetahuan masyarakat mengenai sidik jari masih 

terbilang asing dan belum banyak orang yang mengetahui tentang kegunaan 

sidik jari dalam mengungkapan suatu tindak pidana bukanlah suatu hal yang 

berlebihan, karena dapat kita lihat dalam kenyataannya proses pengungkapan 

kasus di negeri ini belumlah terbiasa menjadikan sidik jari sebagai alat yang 

diharuskan kehadiraanya pada proses persidangan, dilain sisi kejahatan terus-

menerus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan teknologi 

yang membuat para pelaku kejahatan semakin lihai dan memutar balikkan 

kebenaran yang ada dan dapat memberikan hambatan-hambatan penegak 

hukum dalam proses pengumpulan bukti-bukti dalam hal ini adalah penyidik.  
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E. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif.
12

 Dengan memfokuskan masalah mengenai kegunaan dan 

hambatan dalam proses pemeriksaan sidik jari di wilayah hukum polresta 

surakarta. 

2. Metode Pendekatan  

  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap kegunaan sidik jari dan 

hambatan yang dialami dalam proses penyidikan baik dari aspek yuridis, 

maupun dalam aspek pelaksaan di masyarakat. 

3. lokasi penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang berkompeten 

dalam menangani kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan di wilayah 

hukum polresta Surakarta. 

4. Jenis Data 

  Data dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.
13

 

Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama yaitu di polresta surakarta dan data sekunder yang diperoleh secara 
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seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.Bambang 

Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39. 
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tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, arsip, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang 

dalam hal ini dapat diperoleh dari polresta Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan  

 Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari data dari bahan-

bahan yang berupa buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-

undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

b. Wawancara 

 Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara terarah 

dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara 

garis besar yang ditujukan kepada pihak polresta Surakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif, “analisis data model interaktif menurut Miles dan 

Huberman terdiri atas empat tahapan. Tahapan pertama adalah tahap 

pengumpulan data, tahap kedua adalah tahap reduksi data, tahap ketiga 

adalah tahap display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan 

kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.”
14

 Dalam proses analisa data, keempat 

komponen ini saling berinteraksi dan saling membentuk siklus. Peneliti 

tetap bergerak diantara keempat komponen tersebut dengan proses 

pengumpulan data selama proses kegiatan pengumpulan data berlangsung, 
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setelah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara keempat 

komponen utama untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi atau 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam pengumpulan data, reduksi data 

dan display data. 

F. Sistematika Skripsi 

 Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil 

penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab 

yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika 

penulisan hukum sebagai berikut: 

 BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

 BAB II Tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan umum perkara 

pidana, pengertian dan prosedur penyidikan dan penyelidikan,aparat penyidik, 

tugas dan wewenang penyidik, macam-macam tindakan penyidikan, tinjauan 

umum sidik jari, pengertian sidik Jari, fungsi pemeriksaan sidik jari. 

 BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan yang diuraikan tentang 

kegunaan sidik jari dalam proses penyidikan, hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh penyidik polresta surakarta dalam proses penyidikan dengan 

menggunakan sidik jari. 

 BAB IV Penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.  

 

 

 


