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ABSTRAK 

Buana, Muhammad Pandu Fajar. 2016 .”Pemisahan Berkas Perkara Pidana (splitsing) 

oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tidak Pidana dengan Delik Penyertaan 

(Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci : Pemisahan berkas perkara, Pembuktian, Delik Penyertaan,  

 

 Untuk terpenuhinya salah satu asas peradilan pidana yaitu Asas Fair, Impartial, 

Impersonal, dan Objective, pemeriksaan suatu perkara pidana haruslah tepat apakah suatu 

perkara tersebut perlu dipisah atau digabungkan. Namun, dalam pelaksaannya masih 

mengalami beberapa kendala terkait dengan alasan suatu perkara perlu dipisah. Dalam 

sebuah perkara apabila penggunaan pemisahan perkara tersebut tidak tepat maka akan 

berimbas pada pembuktian di persidangan. 

 Terdapat dua permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, yaitu berkaitan 

dengan alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pada suatu 

perkara pidana dan cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara pada 

delik penyertaan, sebagai contoh dari objek kajian tersebut diambil kasus dari Kejaksaan 

Negeri Ambarawa. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis 

sosiologis, pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara, dan studi 

dokumen sebagai instrumen utama. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara 

narasumber dan informan. Sedangkan data sekundernya berupa peraturan perundang – 

undangan, buku, dan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Ambarawa, serta bahan yang 

diperoleh melalui internet. Teknik validasi datanya sendiri menggunakan triangulasi data. 

 Adanya kendala – kendala yang berupa alasan dalam pemeriksaan berkas tersebut 

adalah pada perkara tersebut terdapat kekurangan saksi, peran terdakwa dan unsur tindak 

pidananya berbeda, merupakan delik penyertaan dari alasan – alasan tersebut maka 

penuntut umum haruslah tepat dalam memilih alasan tersebut sebab jika kurang tepat nanti 

akan mempersulit pembuktian yang dilakukan penuntut umum sendiri. Dalam pembuktian 

yang perkaranya dipisah biasanya akan muncul saksi mahkota  sebagai pelengkap untuk 

memenuhi batas minimum alat bukti. 

 Dalam penerapan splitsing terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan penuntut 

umum sesuai dengan perkara yang diperiksa. Cara pembuktiannya sama dengan perkara 

pidana pada umumnya namun ditemui adanya saksi mahkota dan pembuktian kesalahan 

salah satu terdakwa di persidangan hanya sampai pembuktian tindak pidana yang 

dilakukan tidak sepenuhnya. Penjelasan mengenai splitsing belum dicantumkan dan diatur 

lebih rinci dalam Undang – undang maka dari itu sangat diperlukan adanya penjelasan 

lebih lanjut dari pemisahan berkas perkara (splitsing) ini agar dapat dijadikan sebagai 

parameter aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Penegakkan hukum di Indonesia masih mendapat sorotan dari 

berbagai lapisan  masyarakat,di dunia hukum Indonesia sendiri hal ini 

masih menjadi perhatian khusus yang  berakibat pada citra buruknya dunia 

hukum Indonesia serta dapat mempengaruhi degradasi dalam masyarakat 

terhadap kepercayaan aparat penegak hukum. Bagi pelaksana penegak 

hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum 

dengan menafsirkan hukum sesuai dengan keadaan dan posisi pihak-pihak 

sedemikian rupa. Bila perlu dengan menerapkan penafsiran analogis 

(menentukan kebijaksanaan yang sama atau hampir sama), serta 

penghalusan hukum bagi tercapainya kebijaksanaan yang konkrit. Di  

samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum yang 

dibutuhkan kecekatan dan ketangkasan serta ketrampilannya.  

(Dirdjosisworo, 2001:56) 

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebagai aparat penegak 

hukum dituntut untuk optimal dalam menjalankan tugasnya hal ini 

nantinya bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, dan 

mewujudkan tujuan dari hukum in concreto pada seluruh masyarakat agar 

manfaat dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa harus  

menciderai keadilan dan kepastian hukum. 

1 
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Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lazim  

apabila terdapat suatu perkara pidana, dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri dijelaskan komponen ”Criminal 

justice system” yang berkewenangan tersebut diantaranya dari pihak 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan. 

Keempat komponen aparat penegak hukum tersebut memiliki hubugan 

yang erat satu sama lainnya, saling berpengaruh dan saling menentukan 

satu sama lain agar dalam  pelaksanaan penegakkan hukum aparat-aparat 

penegak hukum dapat berjalan secara sistematis seperti yang seharusnya. 

Kejaksaan sendiri dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak 

diajukan  ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan 

penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. (Anwar dan Adang,  

2009:64) 

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia perkara yang sudah 

dilakukan penyidikan, nantinya diajukan  ke kejaksaan. Telah disebutkan 

bahwa fungsi kejaksaan adalah untuk menyaring berkas yang layak 

nantinya akan diajukan ke pengadilan, pengertian dari berkas yang layak 

tersebut adalah berkas yang nantinya dapat dijadikan dasar penetapan 

tersangka oleh penuntut umum yaitu sudah dicantumkannya secara 

lengkap syarat formil dan syarat materiilnya. Dalam kejaksaan terdapat 

penuntut umum yaitu jaksa yang diberi tugas menuntut seorang terdakwa 

di sidang pengadilan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim. 

Sebagai penuntut umum ia ditugaskan meneruskan perkara yang diterima 
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dari kepolisisan atau instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian 

menurut hukum. (Siregar, 1983 :85) 

Lagi pula hampir setiap yuridiksi,0jaksa itu merupakan tokoh 

utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan 

peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu sebabnya 

mungkin karena umumnya jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis 

dan memiliki hak utama yang ekslusif dalam menghubungi pengadilan.  

Bahkan di negara – negara dimana jaksa tidak melakukan peyidikan 

sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang 

luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah 

akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana.  

(Surachman  dan Andi Hamzah, 1996:6)  

Dalam bidang hukum pidana sendiri sebagai aparat penegak 

hukum banyak menangani berbagai macam bentuk – bentuk  tindak pidana 

diantaranya  delik percobaaan (poging/attempt), delik perbarengan tindak 

pidana (concursus), dan delik penyertaan (deelneming).  

Konsekuensi yang akan timbul dari delik penyertaan ini adalah 

pada pengenaan pasal yang berbeda dijatuhkan pada masing – masing 

terdakwa berdasarkan peran dan unsur – unsur tindak pidana yang 

dilakukan, karena semua bentuk penyertaan dan bentuk turut serta atau 

terlibatnya orang – orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing – 

masing  perbuatan pidana tersebut berbeda, setiap pelaku juga terdapat 

perbedaan sikap batin dari mereka terhadap tindak pidana dan pelaku 
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tindak pidana yang lain. Maka dari itu sanksi – sanksi dan konsekuensinya 

pun berbeda. 

Pada saat mengajukan perkara ke setiap tahap tindak pidana 

tersebut wajib untuk dibuktian, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP  terdapat 

lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian 

adanya suatu tindak pidana. Pada setiap pembuktian perkara pidana 

membutuhkan alat bukti setidaknya 2 (dua) alat bukti untuk diajukan ke 

tahap penututan terutama dalam kasus delik penyertaan karena pada 

praktiknya masih banyak ditemui kekurangan alat bukti karena delik 

penyertaan sendiri pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku tindak 

pidana namun dengan peran pelaku yang berbeda. 

Pada tahap persidangan, pembuktian merupakan hal yang  penting 

untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan 

pidana atau bukan. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembuktian 

yang menitikberatkan pada hakim di dalam mengambil keputusan tentang 

salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang 

ditentukan oleh Undang –Undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim 

sendiri. (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:13) 

Penuntut umum nantinya dituntut untuk membuktikan kesalahan 

masing – masing terdakwa dalam persidangan dan dalam delik penyertaan 

terdapat beberapa terdakwa pula maka tidak jarang apabila dalam 

pemberkasannya penyidik menggabungkan berkas antara terdakwa – 
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terdakwa  pelaku tindak pidana (voeging), sehingga hal ini berpengaruh 

pula pada pasal yang didakwakan semula. 

Pasal 142 KUHAP memberi kewenangan kepada Penuntut Umum 

untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” (splitsing) pemisahan 

berkas perkara ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara 

tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan kesaksian. 

Contoh kasus delik penyertaan yang menggunakan splitsing oleh 

penuntut umum, yaitu pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh Gunarto 

Bin Budiyono dan Nasichin alias Kadut,pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 

2014 Gunarto dan Nasichin pergi ke Hotel Safitri Bandungan Nasichin 

diminta oleh Gunarto untuk menemaninya menemui Lilis, karena 

tingkahnya yang mencurigakan polisi yang sudah melakukan pengamatan 

beberapa kali menginterogasi dan menemukan dalam saku Nasichin botol 

balsam geliga yang berisi sabu milik Gunarto,lalu polisi menggeledah 

Gunarto di kamar hotel (tempatya berjanjian dengan Lilis) dan ditemukan 

1 paket kristal sabu yang diletakkan diatas meja TV dan narkotika 

golongan 1 diakui oleh Gunarto sabu tersebut memang miliknya. 

Sebelumnya Nasichin disuruh Gunarto mengambil sabu yang diletakkan di 

belakang Hotel Citra Dewi yang ditemukan polisi di badan Nasichin saat 

dilakukan penggeledahan badan oleh polisi. Setelah dilakukan 

penyelidikan lebih lanjut Nasichin tidak mengetahui apabila saat Gunarto 

menyuruh Nasichin untuk mengambil barang yang dibungkus di pinggir 

jalan adalah narkoba, Nasichin juga tidak mengetahui maksud Gunarto 
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mengajak Nasichin adalah untuk menggunakan narkoba.Dalam interogasi 

Gunarto mengakui narkoba itu digunakan dan dibeli untuk dirinya sendiri. 

Pada awal pemeriksaan oleh penyidik, pihak penyidik  

menggabungkan berkas keduanya,dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 

RI No. 35 th. 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap penyalahgunaan 

narkotika golongan I  bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun. Namun penuntut umum berpendapat bahwa 

kondisi antar para tersangka berbeda dengan pertimbangan pasal tersebut 

tidak mendukung tersangka Nasichin karena hasil tes urine Nasichin 

adalah negatif dan hasil tes urine Gunarto positif sebagai pengguna 

narkotika.  Penuntut umum juga berpendapat bahwa saat disuruh untuk 

mengambil barang Nasichin tidak mengetahui barang itu adalah sabu.  

Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk 

melakukan pemisahan berkas perkara sesuai Pasal 142 KUHAP pada 

tahap prapenuntutan guna menguatkan pembuktian saat tahap 

persidangan/penuntutan nanti, dalam kasus ini jelaslah pemisahan berkas 

perkara ini dilakukan dengan melihat peran masing – masing terdakwa 

berbeda. Berdasarkan pertimbangan penuntut umum terhadap kasus 

tersebut maka dilakukanlah splitsing agar unsur delik dari masing-masing 

terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti 

saksi, di Indonesia sendiri dalam praktik peradilannya Jaksa Penuntut 

Umum yang akan menghadirkan terdakwa sebagai saksi. 
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Konsekuensi dari adanya splitsing adalah terdakwa harus saling 

bersaksi untuk terdakwa yang lain dalam perkara masing-masing baik 

sebagai saksi maupun terdakwa guna mendukung pembuktian delik 

penyertaan yang berkasnya kekurangan alat bukti hal ini disebut dengan 

saksi mahkota, saksi mahkota hanya terpat dalam perkara delik penyertaan 

saja.  

Masih kurang maksimalnya penerapan cara pemeriksaan berkas ini 

dan minimnya tingkat ketelitian dalam menganalisa berkas perkara 

akibatnya masih ditemui ketidaksesuaian penggunaan splitsing atau 

voeging,  membuat penulis tertarik untuk mengkaji judul skripsi mengenai 

“Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Penuntut Umum dalam 

Pembuktian Suatu Tindak  Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi  pada 

Kejaksaan Negeri Ambarawa)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Tingkat pemahaman penegak hukum terhadap peran masing-

masing orang dalam suatu delik penyertaan. 

2. Kesesuaian prosedur penanganan delik penyertaan oleh penegak 

hukum pada peradilan pidana di Indonesia dengan aturan undang – 

undang. 

3. Pemahaman aparat penegak hukum tentang pengenaan pasal pada 

pelaku delik penyertaan. 

4. Penerapan asas fair, impartial, impersonal, and objective pada 

proses peradilan Indonesia. 
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5. Konsekuensi hukum dari adanya pemisahan berkas perkara oleh 

penuntut umum. 

6. Perbedaan cara pembuktian pada berkas perkara yang digabung 

(voeging) dan dipisah (splitsing). 

7. Alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas 

perkara (splitsing). 

1.3 Batasan Masalah 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai 

dengan tujuan, penelitian, maka penulis merasa perlu unutuk membatasi 

masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Alasan penuntut umum melakukan pemisahan suatu berkas perkara 

(splitsing) . 

2. Cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara 

(splitsing) pada delik penyertaan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan 

berkas perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana ? 

2. Bagaimana cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan 

berkas perkara (splitsing) pada delik penyertaan ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Memperoleh deskripsi mengenai penerapan pemisahan berkas 

perkara (splitsing) dan memperoleh pendapat dari penuntut umum 

terkait dengan alasan – alasan penuntut umum dalam memisah 

suatu berkas perkara. 

2. Mengetahui cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang 

menggunakan pemisahan berkas perkara dalam delik penyertaan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

  Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana di Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan hukum pidana bagi setiap masyarakat pada 

umumnya dan peneliti pada khususnya tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (spliting) dalam 

delik penyertaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Adanya kajian lebih lanjut mengenai perlunya pemisahan berkas 

pada setiap peran orang yang berbeda dalam suatu delik 

penyertaan. 
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b. Adanya sumbangan pikiran dan masukan – masukan dari hasil 

penelitian terhadap instansi – instansi aparat penegak hukum 

yaitu khususnya instansi Kejaksaan Negeri Ambarawa 

mengenai pemisahan berkas perkara oleh penuntut umum. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 ( tiga) bagian yang mencakup 5   

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan 

persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar 

label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab – bab dalam 

bagian pokok skripsi sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan 

penelitian, diantarnya yaitu Tinjauan Umum tentang Sistem 

Peradilan Pidana, Hukum Pidana, Pembuktian, Tinjauan Umum 

tentang Splitsing dan Voeging, Tinjauan Umum tentang Saksi 

Mahkota. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi 

jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam BAB ini penulis membahas alasan dari penuntut 

umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) 

suatu perkara pidana dan cara pembuktian suatu perkara pidana 

dengan menggunakan metode pemisahan berkas perkara 

(splitsing). Sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




