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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara 

besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting 

dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu 

bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara 

Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. 

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk 

melakukan roerientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai 

sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia 

yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 

hukum di Indonesia.
1
 

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. 

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni 

kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan 

penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa 

                                                             
1
Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 

hal. 29. 



2 

 

hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik 

itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan 

pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun 

kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya 

tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. 

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan 

sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP 

yang menegaskan bahwa: 

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat 

ribu lima ratus rupiah. 

2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidanapenjara 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. 

 

Pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting 

untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam 

usahanya memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana. Pengaturan 

alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 

184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
2
  

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk 

mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana 
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ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal 

penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau 

memiliki keahlian khusus”.  

Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang 

menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara 

pidana”.
3
  

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan 

tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli 

dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang 

dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuatnya 

mutlak diperlukan. Visum et Repertum sebagai laporan tertulis untuk 

kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini 

khususnya oleh penyidik. Visum et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa 

yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan 

sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.
4
 

Berdasarkan uraian dan paparan di atas, penulis ingin mengangkatnya 

dalam penelitian skripsi dengan judul “Peranan Visum et Repertum pada 

Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan.” 
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah 

satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kekaburan dan 

penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, enulis 

membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Peranan Visum et 

Repertum pada tahap penyelidikan dalam memngungkap tindak pidana 

penganiayaan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana fungsi Visum et Repertum pada tahap penyidikan dalam 

mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan? 

b. Bagaimana upaya penyidik menyikapi apabila Visum et Repertum 

tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri 

korban penganiayaan? 

c. Bagaimana keterkaitan Visum et Repertum dengan alat bukti surat dan 

keterangan ahli?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 
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a. Untuk mengetahui fungsi dari Visum et Repertum pada tahap 

penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. 

b. Untuk mengetahui peran penyidik dalam menyikapi apabila Visum et 

Repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda 

kekerasan diri korban penganiayaan. 

c. Untuk mengetahui keterkaitan Visum et Repertum dengan alat bukti 

dan keterangan ahli.  

2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah pengetahuan peneliti tentang peranan Visum et 

Repertum pada tahap penyidikan dalam tindak pidana 

penganiayaan. 

2) Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam 

pembuatan penelitian hukum. 

3) Untuk menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum 

terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah 

wawasan pembaca terhadap pemahaman peranan Visum et 

Repertum pada tahap penyidikan dalam tindak pidana 

penganiayaan. 

2) Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 
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3) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh 

manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh 

manusia dari perbuatan-perbuatan berupa atas tubuh bahkan dapat 

menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan 

“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit 

atau luka.
5
 

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya akan berlanjut pada proses 

penyidikan. Pada tahap penyidikan, seorang penyidik dalam melaksanakan 

tugasnya terikat pada peraturan-peraturan, perundang-undnagan, dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
6
 

Pengertian penyidikan itu sendiri terdapat dalam isi ketentuan Pasal 1 

butir (1) KUHAP jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) UU Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: 

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
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Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.”
7
 

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk 

mendapatkan serta mencari alat bukti yang sah, penegak hukum, khususnya 

penyidik tidak segan-segan bahkan, seharusnya meminta bantuan kepada 

ahlinya dalam bidang yang ia tidak kuasai.  

Sementara itu, peranan dokter ahli yang bergerak dalam bidangnya 

akan banyak membantu tugas-tugas Penyidik, Penuntut Umum maupun 

Hakim dalam menangani suatu perkara. Suatu keterangan ahli misalnya, dapat 

berupa Visum et Repertum dan dapat pula berupa keterangan dokter. Jadi 

menurut KUHAP, Visum et Repertum juga merupakan keterangan ahli yang 

termasuk alat bukti sah.
8
 

Pengertian Harafiah Visum et Repertum berasal dari kata-kata “Visual” 

yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan sehingga Visum et Repertum 

merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan 

sumpah. Oleh karena itu Visum et Repertum semata-mata hanya 

diperuntukkan agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna 

bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi 

kepentingan peradilan.
9
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E. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
10

 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis  

empiris, dimana penelitian terhadap masalah dengan melihat norma hukum 

yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang 

ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh penulis. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat deskriptif 

yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara 

tentang peranan Visum et Repertum pada tahap penyidikan dalam tindak 

pidana penganiayaan. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Surakarta, bahwa di 

dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Jenis data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1) Data primer yakni data yang diambil dari sumber data primer atau 

sumber di lapangan.
11

 Dengan mengadakan interview atau 

wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung (face to face) 

maupun tidak langsung (respondent).
12

 

2) Data sekunder yakni data yang sudah terolah dan diperoleh dari 

studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lainnya yang 

diperlukan sesuai dengan judul dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) Bahan hukum primer  

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 

(3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana; 

(4) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

b) Bahan hukum sekunder yakni bahan yang berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-

buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan 
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junal-jurnal hukum (termasuk on-line), dan kamus-kamus 

hukum.
13

 

b. Sumber Data 

1) Studi Lapangan 

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang 

dilakukan di Kepolisian Resor Surakarta, dimana data ini berkaitan 

langsung dengan masalah yang penulis bahas. 

2) Studi Kepustakaan 

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari 

kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-

undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu 

orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih akurat. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah 

Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta. 
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b. Studi dokumen 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang 

terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait 

dengan permasalahan yang penulis teliti. 

5. Metode Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif, yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan 

memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. 

Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji dan 

dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat uraian tentang tindak pidana, Visum 

et Repertum dan peran Visum et Repertum dalam proses penanganan perkara 

pidana serta dasar hukum penggunaannya oleh penyidik menurut KUHAP. 
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Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan, memuat uraian hasil 

penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam rumusan masalah. 

Bab IV Penutup, memuat uraian tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. 


