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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia berdasarkan 

Pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” perlu 

dikembangkan sifat tidak semena – mena kepada orang lain serta berani 

membela kebenaran untuk menegakkan keadilan. Peraturan – peraturan 

dan norma – norma yang mengatur perbuatan dan tingkah laku individu 

diperlukan untuk mewujudkan suasana kehidupan aman, tentram, dan 

tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran dalam 

bertingkah laku harus dimiliki setiap individu agar tidak merugikan diri 

sendiri serta orang lain di sekitarnya. 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal ini telah 

dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Pasal 1 ayat 3, “Negara Indonesia adalah Negara hukum atau yang dalam 

bahasa inggris dikenal dengan state based on the rule of law”.1 Hal 

tersebut berarti bahwa setiap tindak warga negara Indonesia tanpa kecuali 

harus menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dalam arti segala sesuatunya 

harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana 

yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum 

dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu 

tindak pidana. “Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, teori 

equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintah dan wajib menjunjung  hukum dan pemerintahan itu dengan 

                                                             
1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 82 
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tidak ada kecualinya”.2 Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak 

kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintah. 

Bersamaan dengan kemajuan pembangunan semakin 

memperlihatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal saling 

menghargai, saling menghormati dan tolong – menolong. Sudah 

merupakan keharusan bagi masyarakat untuk menerapkan sikap tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari bukan kebalikannya seperti sikap 

individualistis, egoistis, dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab 

dilakukan oleh masyarakat. Sikap-sikap yang tidak seharusnya dilakukan 

dapat berdampak pada timbulnya berbagai kejahatan seperti pembunuhan, 

penganiayaan dan lain sebagainya. 

Beberapa waktu belakangan ini di televisi maupun di koran dan di 

media berita online diberitakan sering terjadinya tindak pidana yang 

dilakukan kepada orang terdekat seperti teman, tetangga, bahkan keluarga 

sendiri hingga orang tua yang dimana hal tersebut menarik untuk diamati 

karena sepertinya tindakan tersebut sudah dianggap biasa  terjadi di 

kalangan masyarakat dan seakan menjadi tingkah laku yang dianggap 

wajar oleh masyarakat meskipun berdasarkan pancasila kekerasan 

merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 

Banyaknya jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, 

mendorong aparat penegak hukum untuk menetapkan suatu aturan hukum 

nasional yang berkaitan dengan aturan hukum pidana. Aturan hukum 

pidana yang berlaku ada dua macam, yaaitu aturan pidana dalam Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya diatur 

dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

aturan hukum khusus yang diatur dalam Undang – Undang Khusus, 

berdasarkan jenis tindak pidananya. 

Polisi sebagai salah satu penegak hukum diharuskan untuk bisa 

menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

                                                             
2 Yasir Arafat, Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata 
Perss, 2020, Hlm. 26 
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Perkembangan zaman yang terjadi diikuti dengan berkembangnya juga 

kejahatan di lingkungan masyarakat, maka dari itu polisi sangat 

dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran mengenai kejahatan yang telah 

terjadi. Semakin lama waktu kejahatan berlalu maka semakin sulit pula 

bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran dibalik kejahatan tersebut. 

Keadaan yang terjadi sesungguhnya saat kejahatan berlangsung tidak 

dapat dipastikan oleh penyidik apakah kejadian tersebut benar-benar 

terjadi sesuai dengan yang sebenarnya, maka acara pidana hanya 

menunjukkan jalan untuk mendekati dengan kebenaran materiil.  

“Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului 

dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka 

penyidik menggunakan teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang 

telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik 

tersebut adalah rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus 

dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika 

keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang 

disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy 

adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto 

tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita 

acara rekonstruksi tersebut”.3  

Rekonstruksi tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, sehingga 

penyidik tidak mempunyai dasar hukum yang tertulis secara khusus untuk 

melakukan rekonstruksi. Namun penyidik karena kewajibannya 

mempunyai wewenang yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP , 

yaitu: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

                                                             
3 H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang 
Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta,1992, Hlm. 124 
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3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur 

dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/XI/2000 

tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak 

Pidana, tanggal 11 September tahun 2000. Hasil dari pelaksanaan 

rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang 

selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam 

praktek muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan 

dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk 

membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan. Dengan demikian 

telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya 

sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu 

perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, 

menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk 

membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di 

persidangan. 

Perlu atau tidaknya dilakukan rekonstruksi menimbulkan 

perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di 

kalangan aparat penegak hukum (penyidik) dan kalangan akademisi 

mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah 

satu alat bukti di persidangan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian 

karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi 
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lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian 

perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu 

sebagai alat bukti surat atau petunjuk. 

Dalam mengungkap perkara pidana, polisi harus melaksanakan 

proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. 

Pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk menentukan siapa yang 

menjadi tersangka. Para saksi akan diperiksa satu persatu dan dari 

keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa tersangka dari suatu 

tindak pidana. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu 

jenis tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan 

rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi dilakukan 

oleh tersangka atau pelaku tindak pidana, termasuk para saksi dan korban 

(jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi 

biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana atau dengan alasan 

keamanan rekonstruksi dapat dilakukan ditempat lain yang dibuat mirip 

dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun hanya sebagai 

alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, 

ternyata rekonstruksi sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan 

di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini dapat mendukung alat bukti yang 

lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan 

Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Studi Kasus Polres 

Surakarta”  

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu peran rekonstruksi 

perkara dalam proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak 

pidana di wilayah hukum Polres Surakarta dan pelaksanaan rekonstruksi 
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yang dilakukan oleh penyidik sebagai upaya mengungkap tindak pidana di 

wilayah hukum Polres Surakarta. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan 

hasil yang lebih intensif dan karya tulis ini tidak menyimpang dari judul 

yang telah ditetapkan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran rekonstruksi perkara proses penyidikan sebagai 

upaya dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses 

penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta? 

3. Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan rekonstruksi di 

Polres Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang di 

harapkan  akan tercapai. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui peran rekonstruksi perkara proses penyidikan sebagai 

upaya dalam mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta. 

2. Mengetahui pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses 

penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di Polres Surakarta. 

3. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan 

rekonstruksi di Polres Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya 

dan hakim pidana pada khususnya. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari 

sudut teori dan praktek. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan dan peranan 

rekonstruksi dalam proses penyidikan  guna mengungkap tindak 

pidana di wilayah Polres Surakarta. 

b. Sebagai praktek dalam penelitian hukum dan praktek dalam 

pembuatan karya ilmiah di bidang hukum. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak pidana yang 
ada dalam KUHP 

Pasal 108 ayat (1) KUHAP 

Pasal 102 sampai 
pasal 136 KUHAP 

Penyelidikan dan Penyidikan 
oleh penyidik menurut KUHAP 

Pelaksanaan Rekonstruksi 

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI 
DALAM MENGUNGKAP 

TERJADINYA TINDAK PIDANA DI 
WILAYAH HUKUM POLRES 

 

Munculnya berbagai  
Kejahatan kemanusiaan 
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Keterangan: 

 Kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan dan 

sebagainya sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan tersebut 

dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling 

menghormati, menghargai, dan mencintai sesama manusia. Tidak lepas 

pula dari sikap individualistis, egoistis, matrealistis dan kebebasan yang 

tidak bertanggung jawab. 

 Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana 

dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam 

pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa pidana terdiri atas: 

1. Pidana Pokok yaitu: 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan 

2. Pidana Tambahan yaitu: 

a. Pencabutan beberapa hak tertentu 

b. Perampasan barang yang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

 

Pasal 108 ayat (1) KUHAP berbunyi “setiap orang yang 

mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang 

merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau 

pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun 

tertulis”. Diketahuinya tindak pidana tersebut karena: 

1. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 

2. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 

3. Pengaduan (Pasal 1 butir  25 KUHAP) 
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4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik 

mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, 

mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya. 

Pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP mengatur tentang penyidikan. 

Peyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP “penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – 

undang ini”. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP 

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 

Pelaksanaan rekonstruksi bertujuan untuk mendapat gambaran 

yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk 

menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga 

dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti 

yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. 

 

G. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Penelitian akan terarah serta mendapat hasil yang baik 

membutuhkan suatu metode penelitian yang menjadi dasar suatu 

penelitian. 

 Untuk memperoleh hasil yang baik dalam menyusun suatu karya 

ilmiah, tidak dapat lepas dari metode yang tepat pula, yaitu metode yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini 

tergolong sebagai penelitian hukum. Metode  yang dipakai penulis dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Jenis Penelitian 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata atau lisan dari 

orang – orang dan perilaku yang diamati”.4  

  “Penelitian dengan meggunakan metode kualitatif dengan 

beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif 

lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola – pola nilai yang dihadapi”.5 

 

2. Metode Pendekatan 

 Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis, 

yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum 

normatif (yuridis) dan juga penelitian sosiologis. “Penelitian hukum 

sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 

hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum”.6  

 Penelitian yuridis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada 

peraturan perundang – undangan yang baku. Sedangkan penelitian 

sosiologis adalah penelitian yang mengambil data primer, yaitu 

observasi langsung ke tempat penelitian serta wawancara dengan 

pihak – pihak terkait dengan fokus penelitian mengenai permasalahan. 

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat campuran 

maka selain observasi ke lapangan, penelitian ini juga menggunakan 

data – data sekunder yaitu data yang berasal dari studi pustaka berupa 

                                                             
4 Robert Bogdan dan Steven J Taylor, Kualitatif Dasar – Dasar Penelitian, Usaha Nasional, 
Surabaya, 1993, Hlm. 3 
5 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 
5 
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm. 50 
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literatur yang memuat teori – teori dan peraturan hukum yang lainnya 

serta pendapat para ahli maupun dari bahan pustaka lainnya yang 

berkaitan dengan pokok penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang peran dan 

pelaksanaan rekonstruksi dilapangan secara langsung berkaitan 

dengan implementasi dari pelaksanaan tindakan lain  yang dilakukan 

oleh polisi yang selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan 

Kapolri No. Pol: Skep 1205/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak 

dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 

2000 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

 Cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada 

yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi 

dan komunikasi.  

 Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan atau untuk 

dijawab secara lisan pula, namun tetap mengingat batasan 

penelitian atau data yang diperlukan. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan untuk mengungkap kasus kejahatan. 

b) Metode Pengamatan (Observasi) 

 “Obervasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi 

langsung. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 
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dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan 

diselidiki”.7 

 Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan 

atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai 

pembanding antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil 

pengamatan apakah sesuai atau tidak. 

c) Studi kepustakaan 

 Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari, 

membaca, dan mencatat buku – buku, dokumen – dokumen, 

literatur, peraturan perundang – undangan, dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

d) Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu sumber informasi 

dalam upaya penelitian. Upaya pengumpulan data melalui sumber 

informasi tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tempat, kertas 

atau orang. Studi kasus dokumenter adalah cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis seperti arsip – arsip dan termasuk 

juga buku – buku tentang pendapat, teori atau dalil, atau hukum – 

hukum dan lain – lain yang berhubungan dengan data. 

4.  Teknik Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik 

editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh, 

melengkapi data yang belum lengkap atau bagian yang kurang jelas 

untuk selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis kemudian 

dianalisa secara kualitatif. 

5.  Metode Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil 

pengumpulan data, baik itu dari bahan primer maupun sekunder, serta 

hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan secara 
                                                             
7 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 
177 
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kualitatif menguraikan data secara sistematis dan disajikan dalam 

bentuk uraian – uraian dan dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian 

dalam bentuk skripsi. 

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi empat bab. 

Bab pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang pengertian rekonstruksi; 

kedua, alasan diadakan rekonstruksi; ketiga, penyidikan yang berisi tentang 

pengertian penyidikan, pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan kegiatan 

penyidikan; keempat peran polisi; kelima, berisi penegakan hukum. Bab hasil 

penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang tiga sub bab yaitu 

peran rekonstruksi di wilayah hukum Polres Surakarta, pelaksanaan 

rekonstruksi perkara di Polres Surakarta dan hambatan - hambatan dalam 

pelaksanaan ronstruksi. Terakhir merupakan bab penutup, dalam bab akhir ini 

diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan. 
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