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 “Hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang 
yang tulus hati”. (Mazmur 94:15) 

 
 

 

 

 

 

 

     Skripsi ini kupersembahan: 

Ayah dan bundaku yang tercinta atas segala 
doa, usaha dan kasih sayangnya. 

     Kekasihku yang kusayangi “Pita” 

     Kanda dan Yunda serta keponakanku tercinta 

     My Best friends “Kristian, dik iis” 

     Bapak Richardus Habuyanto 

     Rekan dan sahabatku seangkatan 2001 

     Almamaterku 

 

v 



 6

PRAKATA 

 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat NYA. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan 

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang”. 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Studi Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini 

dapat tersusun, untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada: 

1. DR. H. AT Soegito, SH, M.M, Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Sunardi, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Masrukhi, M.Pd, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang. 

4. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Semarang. 

5. Drs. Rustopo, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing I yang dengan penuh 

kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

vi 



 7

6. Ali Masyhar, SH, M.H, Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran 

telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

7. Abid Saleh Mendrofa, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang 

telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

8. Prim Fahrur Razi, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah 

menberikan informasi dalam penelitian ini. 

9. Bambang, SH, selaku staf Panitera Hukum yang telah dengan sabar 

membantu memberikan data-data di dalam penelitian ini. 

10. Muhiyar, SH, beserta staf Panitera Pidana yang telah membantu dan 

memberikan informasi kepada penulis. 

11. Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

12. Kekasihku Pita, dan sahabatku Kristian  yang telah memberikan dukungan, 

doa, dan dorongannya. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan moral maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi 

khususnya dan insan akademis pada umumnya.  

     Semarang,  11 Oktober 2005 

 

      Penyusun 

vii 



 8

SARI 

 
Wibowo, Arif Budi. 2005. Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan 
dalam penyelesaian perkara pembunuhan  di Pengadilan Negeri Semarang. Jurusan 
Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.112 
h. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Perkara Pidana 
Pembunuhan. 
 

 Bahwa barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan yang diajukan dalam 
upaya pembuktian di persidangan, melalui proses penyitaan oleh penyidik. Proses 
penyitaan tersebut tentunya harus melewati prosedur yang ada, yakni disertai dengan 
adanya surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam 
upaya pembuktian, barang bukti perkara pidana pembunuhan yang telah disita oleh 
penyidik tentu akan mempunyai pengaruh terhadap putusan pengadilan yang akan 
dijatuhkan terhadap terdakwa. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh 
barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana pembunuhan serta 
pelaksanaan surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua 
Pengadilan Negeri, maka dilakukan kegiatan penelitian untuk mengetahui keadaan 
yang sebenarnya dalam praktek. 

 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah 
pelaksanaan izin penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di 
Pengadilan Negeri Semarang ? (2) Bagaimanakah peranan barang bukti terhadap 
putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan 
Negeri Semarang ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan izin 
penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri 
Semarang dan pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam 
penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah (a) pelaksanaan  izin penyitaan barang 
bukti, dan pengajuan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti yang dilakukan 
oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, (b)  peranan barang bukti 
terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan di Pengadilan 
Negeri Semarang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang, Panitera Pidana dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik 
triangulasi. 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik dapat langsung menyita 
barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan 
penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. 
Maka dalam keadaan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyitaan dalam perkara 
pidana pembunuhan adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dari barang 
bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian 
mempunyai peranan  terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, 
dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara 
pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk 
keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat 
izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, penyidik 
wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang setelah 
melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan 
terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Pengaruh barang 
bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang, adalah 
sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak 
menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa. 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini Ketua Pengadilan Negeri 
Semarang dalam menerbitkan surat penetapan persetujuan penyitaan sebaiknya dalam 
waktu yang secepatnya untuk mempermudah tugas-tugas penyidik dalam proses 
penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap, barang bukti di harapkan 
segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yaitu dengan 
mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan guna mendapatkan surat 
penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Hakim 
Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus vonis terhadap terdakwa dalam perkara 
pidana pembunuhan harus mempertimbangkan barang bukti yang ada karena dengan 
barang bukti tersebut dalam pembuktian di persidangan dapat menghasilkan alat bukti 
yang sah sehingga dapat menguatkan keyakinan Hakim mengenai perbuatan 
terdakwa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai 

yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan 

pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif) (Afiah, 

1989:13). 

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan 

kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan 

kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan 

kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat 

merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya 

kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

Adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman 

dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta 

menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan 

keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran 

pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat 
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suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari 

kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri 

sebagai saksi.  

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan 

mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya 

dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana 

secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku 

yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya 

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah 

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa 

itu. 

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik 

setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang 

terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan,   kemudian dituntut 

oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke 

pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah 

dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. 

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah 

persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah 

tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. 
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Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-

benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-

benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”. 

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai 

mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan 

yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai 

menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya 

uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka 

rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik (Afiah, 1989:15). 

Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, 

alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang 

tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya 

pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. 

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 

bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,  

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah 

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 

183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
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yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan 

ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 

hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 

183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori 

pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya 

dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti 

dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti 

lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka 

harus diputus lepas. 

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif 

menurut undang-undang adalah: 

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum 

pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. 

2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum 

yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan 

tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum 

terdakwa. 

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: 

a. Keterangan  saksi. 

b. Keterangan  ahli. 
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c. Surat. 

d. Petunjuk. 

e. Keterangan terdakwa. 

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung 

oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung 

oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka 

terdakwa tersebut dapat dihukum. 

Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa 

apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti 

itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun 

alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, 

namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka 

terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam 

pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan 

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di 

sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP). 

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu 

kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan 

hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya 

bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh 

pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti 

yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim 
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tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, 

maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan 

atau setidak-tidaknya dilepaskan. 

Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada 

prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan 

kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan. 

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan 

hakim atas kesalahan yang didakwakan  penuntut umum kepada terdakwa, 

maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. 

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang 

harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan 

pembuktiannyapun harus ditemukan pula . Hal ini mengingat bahwa fungsi 

utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi 

kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang 

dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah 

barang bukti. 

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan 

yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. 

Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung 

jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan 
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terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan 

itu. 

Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 

sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan 

antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana 

pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering 

kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang 

melihat kejadian tersebut. Melihat keadaan tersebut tentu sangat menyulitkan 

aparat hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut. 

Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 

berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta 

mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, 

barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. 

Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar 

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. 

Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 

maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat 

Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari 

adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. 
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Dalam prakteknya, penyitaan barang bukti juga terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 

adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara 

pembunuhan perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan 

barang bukti apakah harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di Tempat 

Kejadian Perkara (TKP) akan berubah atau bahkan hilang apabila tidak 

dilakukan tindakan oleh penyidik.  

Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh 

barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana 

pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Barang bukti memiliki suatu peranan penting dalam penyelesaian 

perkara pidana. Barang bukti  digunakan  untuk mendukung dan menguatkan 

alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan 

penuntut umum kepada terdakwa. Hakim  dalam menjatuhkan putusan tidak 

serta merta menjatuhkan pidana tetapi didasarkan pada kesalahan terdakwa 

yang terbukti secara sah menurut undang-undang. Sedangkan kekuatan 

hukum barang bukti terhadap putusan pengadilan tidaklah sama mengingat 

antara satu permasalahan dengan permasalahan lain tidaklah sama itu semua 
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bagaimana peran hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusannya dalam 

penyelesaian perkara pidana. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada peranan 

barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan serta 

pelaksanaan izin penyitaan barang bukti perkara pembunuhan yang akan 

diajukan dalam persidangan (Terbatas pada pasal 338 dan 340). 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan 

diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan ?  

1.3.2 Bagaimanakah pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan  

dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1.4.1  Untuk mengetahui pengaruh barang bukti yang diajukan di persidangan 

terhadap putusan pengadilan  dalam penyelesaian perkara pidana 

pembunuhan. 

1.4.2  Untuk mengetahui pelaksanaan izin penyitaan terhadap barang bukti 

yang  akan diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1    Kegunaan Teoritis 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa khususnya dalam 

bidang hukum acara pidana tentang peran dan pengaruh barang bukti 

terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana 

pembunuhan. 

1.5.2    Kegunaan Praktis 

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa,  mengenai 

pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan yang diajukan di 

persidangan serta pelaksanaan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan 

Negeri terhadap barang bukti. 

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas  mengenai 

peranan barang bukti dan pelaksanaan penyitaan barang bukti di 

Pengadilan Negeri Semarang. 

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum 

pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, 

bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 
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Bagian awal terdiri atas sampul, logo UNNES, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yang kemudian terbagi 

beberapa sub-sub sebagai pengelompokan atas bab-bab tersebut. 

Bab I yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II tentang penelaahan kepustakaan dan kerangka teoritik yang 

berisi tentang pembahasan mengenai pengaruh barang bukti terhadap putusan 

pengadilan dalam perkara pidana pembunuhan, pelaksanaan izin penyitaan  

barang bukti di Pengadilan Negeri Semarang. 

Bab III tentang metode penelitian menguraikan tentang dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan 

teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data,  analisis data dan 

prosedur penelitian. 

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang 

mencakup gambaran umum lokasi penelitian, tentang pelaksanaan izin 

penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan 

Negeri Semarang,  dan pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan  

dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri 

Semarang.  
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Bab V penutup berisi simpulan dan saran yang didasarkan pada 

penelaahan kepustakaan dan hasil penelitian. 

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini. 
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BAB  II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN / ATAU KERANGKA TEORITIK 

 

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan 

Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada 

manusia yang secara umum disebut “Pembunuhan”. Pembunuhan dalam 

sejarah kehidupan manusia telah terjadi sejak dahulu kala dan 

pengaturannya atau hukumnyapun telah ditentukan. Hal ini dapat 

diketahui, antara lain dari hal-hal berikut: 

1. Taurat yang dimuat pada “Al-Kitab” antara lain sebagai berikut: 

“……Ketika mereka ada diladang, tiba-tiba Kain memukul Habel 

adiknya itus, lalu membunuh dia”  (Kejadian 4, 8). 

Sepuluh Perintah Allah, di mana pada hukum keenam berbunyi: 

“Jangan membunuh”  (Keluaran 20, 13). 

Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum 

mati  (Keluaran 21, 12). 

2. Pada “Al-Quran” dimuat antara lain sebagai berikut: 

“Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas pada orang-

orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 

dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 

diampunkan dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus 

menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. 
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Demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. 

Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 

adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qisas adalah suatu 

kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Mudah-

mudahan kamu bertakwa” (Al-Baqarah 178-179). 

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan kata-kata Nabi saw. 

Sebagai berikut: 

“Barangsiapa yang menyerang seseorang mukmin dengan 

pembunuhan maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya, 

kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya”. 

“Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada 

diantara dua pilihan. Kalau tidak suka, maka mereka mengambil qisas 

dan kalau suka maka mereka menerima diyat”. (Hanafi dalam 

Marpaung 2002:5). 

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam 

kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa 

dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 sampai 

dengan Pasal 350 KUHP. 

Mengamati pasal-pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (dolus), 

maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas: 
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 1. Yang dilakukan dengan sengaja 

 2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat 

 3. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 

 4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 

 5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri (Marpaung 

2002:19). 

Kejahatan terhadap jiwa manusia merupakan penyerangan terhadap 

kehidupan manusia. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan 

obyek kejahatan dalam hal ini adalah jiwa manusia. 

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembunuhan (Pasal 338) 

2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) 

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340) 

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341) 

5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342) 

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) 

7. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345) 

8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346) 

9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347) 

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya 

(Pasal 348) 
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11. Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya 

kandungan (Pasal 349). 

Secara lebih rinci jenis-jenis pembunuhan akan diuraikan di bawah ini: 

1) Pembunuhan  

 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 

dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya 

sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun”. 

Apabila pasal tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya terdiri dari: 

1. Unsur Obyektif 

a.  Perbuatan: menghilangkan nyawa 

b. obyeknya: nyawa orang lain 

2. Unsur Subyektif: dengan sengaja 

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga 

syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Adanya wujud perbuatan 

2. Adanya suatu kematian 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat 

kematian 
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2)  Pembunuhan dengan Pemberatan 

 Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu 

perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap 

atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri 

sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap 

tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang 

diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana 

penjara seumur hidup atau lama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun”. 

 Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: 

“diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” 

dimaksudkan diikuti dengan kejahatan lain, pembunuhan itu 

dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. 

3)  Pembunuhan Berencana 

 Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.  

 Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.v.T. 

pembentukan Pasal 340 diutarakan antara lain: 
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“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan 

tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si 

pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan 

melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang akan 

dilakukannya. 

 Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih 

dahulu antara lain sebagai berikut: 

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”. 

4)  Pembunuhan Bayi oleh Ibunya 

 Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

 “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada 

saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja 

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

  Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar 

diarahkan atau disubsidairkan dengan Pasal 181 KUHP. Hal ini perlu 

jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah 

meninggal dalam kandungan. 

5)  Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana 

 Hal ini diatur dalam Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 
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 “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena 

takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak 

dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, 

diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

  Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah 

bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu artinya 

sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah 

ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan 

alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak 

memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk 

membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian 

karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang 

mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah 

mempersiapkan alat-alatnya.  

6)  Pembunuhan atas permintaan sendiri 

 Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

 “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 

sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 

  Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri 

yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, namun perbuatan itu 
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tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan 

yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan 

suatu keadaan yang demikian rupa sehingga timbul permintaan untuk 

merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini 

tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan 

terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun 

dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik 

secara fisik, maupun secara rohani. Jadi motif dari si pembuat tidaklah 

ada hubungannya untuk dipertimbangkan disini. 

7)  Penganjuran agar bunuh diri 

 Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagi berikut: 

 “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 

menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya 

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 

kalau orang itu jadi bunuh diri”. 

  Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh 

diri itu, tidak mati maka yang mendorong atau yang menolong, tidak 

kena ancaman pidana dalam pasal ini. 

8)  Pengguguran Kandungan 

  Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata 

“abortus provocatus” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan 

dengan: “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam 
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KUHP oleh Pasal-pasal 346, 347, 348, 349. Jika diamati Pasal-pasal 

tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor 

pada kasus pengguguran kandungan yaitu: 

1. Janin 

2. Ibu yang mengandung 

3. Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. 

Tujuan Pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi  janin. 

Berdasarkan  Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “Janin” yaitu 

bakal bayi (Masih dalam kandungan), embrio setelah melebihi umur 2 

bulan.  

Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya 

janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. 

Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum 

membedakan kedua hal tersebut.  

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” 

adalah: 

1. Pengguguran kandungan oleh si ibu 

 Hal ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 

 “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun”. 
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2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang 

mengandung. 

Hal ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yaitu: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 

dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya. 

    Hal ini diatur dalam Pasal 348 KUHP yaitu: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

  

2.2 Barang bukti 

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik 

yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan 

delik (Afiah, 1988:15). Selain itu ada barang yang bukan merupakan 

obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut 
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berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian 

yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh.                     

Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai 

alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat 

berubah dan berfungsi  sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan 

adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.                 

Bahwa berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses 

pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi 

hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara 

yang ditangani. 

Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam 

proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan TKP 

2. Penggeledahan 

3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka 

4. Diambil dari pihak ketiga 

5. Barang temuan 

Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan 

diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa 

oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan 

hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam 
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rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan Penuntut 

Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti 

juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. 

Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan 

barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti 

merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan 

hakim atas kesalahan terdakwa. 

Diperlihatkannya barang bukti tersebut, mengingat bahwa fungsi 

utama dari Hukum Acara Pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian 

dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat 

pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. 

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan 

yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran 

materiil. 

 

  2.3  Alat bukti 

KUHAP telah menentukan secara limitative alat bukti yang sah 

menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat 

bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. 

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

antara lain: 
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1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa. 

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang 

erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran 

dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa 

pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan 

saksi atas barang bukti tersebut. 

Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni 

menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Barang bukti akan 

menjadi alat bukti apabila: 

1. Keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan 

menjadi alat bukti keterangan saksi. 

2. Keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada 

terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa. 

Dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa hakim dalam 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa, minimal harus ada dua alat bukti 

yang sah dan mendapat keyakinan oleh hakim. 



 26

Menurut ketentuan tersebut, maka KUHAP menganut pembuktian 

dengan sistem negatif. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian sistem 

negatif yaitu: 

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang. 

2. Adanya keyakinan hakim, yang juga didasarkan atas alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang (Harahap 2002:258). 

 

 2.4  Penyitaan  

2.4.1 Pengertian Penyitaan  

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian 

tindakan penyidik untuk mengambil alih  atau menyimpan di bawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan 

dan peradilan. 

Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak 

pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian sidang 

pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan. 

Melihat ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, tentang pengertian 

penyitaan tampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah 

penyidik. Penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan. 
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Secara harafiah penyitaan merupakan pengambil alihan dan 

penguasaan milik orang lain. Dengan sendirinya hal itu langsung 

menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu 

merampas penguasaan milik orang. Namun untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, pembuktian dalam sidang pengadilan, 

hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk 

melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

undang-undang. 

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, berita 

acara pemeriksaan di TKP, laporan hasil penyidikan, berita acara 

pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, dimana penyidik 

memperoleh keterangan tentang adanya benda atau benda-benda lain yang 

dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan. 

Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat pidana 

tentunya akan berusaha supaya pidana yang akan dijatuhkan itu adalah 

seringan-ringannya. Maka seorang terdakwa yang demikian itu akan 

berbuat hal sesuatu yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti 

yang dapat memberatkannya. Misalnya untuk menghilangkan jejaknya, 

tersangka merusak, menyembunyikan, membuang, atau memindah 

tangankan barang atau benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu, 

sehingga tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi. 
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Penyitaan dilakukan guna kepentingan acara pidana, harus dilakukan 

dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam 

pengaturannya, penyidik dalam melakukan penyitaan sifatnya dibatasi, 

yakni harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 

38 ayat (1) KUHAP). 

2.4.2  Syarat Untuk Melakukan Penyitaan 

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut 

masalah hak milik orang lain yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, 

maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam 

KUHAP ada dua pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan 

tersebut yaitu: 

Pasal 38 KUHAP berbunyi: 

(1)   Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua    

Pengadilan Negeri setempat. 

(2)   Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik 

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat 

izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik 

dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu 

wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 

guna memperoleh persetujuan. 

Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak apabila ada 

kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera musnah atau 
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dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu singkat 

(Afiah, 1988:74). 

Dengan demikian masalah penyitaan tergantung pada sifat dan 

keadaan yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang terjadi. 

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 

1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, point 10 

menyebutkan bahwa penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, 

tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi 

setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP 

karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan 

keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Jika penyitaan tersebut 

dilakukan pada saat razia, tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan 

Negeri. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan Polisi (Penyidik) 

dalam mengadakan razia itu merupakan tindakan preventif yang berada di 

luar jangkauan KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur setelah tindak 

pidana terjadi. 

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik diberi kewenangan 

untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang meliputi: 
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1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah 

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang 

dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP). 

2. Paket atau benda yang mengangkutnya dilakukan oleh Kantor Pos dan 

telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan, sepanjang surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi 

tersangka dan yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP). 

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda yang dapat dilakukan 

penyitaan antara lain: 

1. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana. 

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana. 

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana. 

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

Sebelum melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti, 

penyidik harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tergantung 

pada situasi dan kondisi peristiwa pidana, yakni sebagai  berikut: 
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1. Mengajukan surat permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat 

hal ini dilakukan penyidik khusus dalam hal atau keadaan tidak 

mendesak.   

2. Membuat surat perintah penyitaan, dalam hal tidak mendesak surat 

perintah penyitaan dibuat setelah mendapat izin penyitaan dari Ketua 

Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam keadaan mendesak dan harus 

segera dilakukan tindakan, maka penyidik dapat membuat surat 

perintah penyitaan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin dari Ketua 

Pengadilan Negeri. 

3. Petugas, peralatan dan perlengkapan. Hal ini untuk memperlancar 

pelaksanaan penyitaan benda barang bukti oleh penyidik. 

4. Menentukan atau memperkirakan nama, jenis, sifat, kemasan, jumlah 

barang yang akan disita. Hal ini tentunya tergantung pada kasus tindak 

pidana yang dihadapi oleh penyidik. 

 

 2.5  Putusan Pengadilan 

Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP 

yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini. 
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Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung 

dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan 

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. 

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih 

dahulu hakim memeriksa perkaranya. 

Bahwa setelah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim harus 

ditanda tangani oleh hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP) dalam hal 

ini semua hakim yang memeriksa perkara harus ikut menandatangani baik 

hakim ketua maupun hakim anggota. 

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah 

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka 

untuk umum. Dari pasal tersebut, dapat diambil pengertian sebagai 

berikut: 

1. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 

2. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang 

terbuka untuk umum (Harahap, 2002:357). 

Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya 

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, 

sekalipun dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-

anak. 
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Berdasar sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim, maka 

menurut KUHAP terdapat dua jenis putusan: 

1. Putusan akhir: yaitu putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara 

yang bersangkutan, diperiksa sampai dengan selesai materi 

perkaranya. 

2. Putusan sela: yaitu putusan yang dijatuhkan hakim apabila perkara 

yang diperiksa belum memasuki materinya. 

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, jenis putusan yang dibahas 

adalah putusan akhir. Mengenai putusan akhir, putusan ini bersifat 

mengakhiri perkara dan menentukan status terdakwa selanjutnya. 

Adapun dasar hukum  dari putusan akhir terdapat dalam Pasal 182 

ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh 

hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai. 

Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, 

pembelaan, replik dan duplik maka hakim harus dapat memberikan 

putusan setelah musyawarah. 

Putusan hakim dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan 

yaitu: 

1. Putusan pemidanaan. 

2. Putusan bukan pemidanaan (Supramono, 1998:97). 
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Putusan pemidanaan bersifat memidana terdakwa, karena yang 

bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana yang didakwakan penuntut umum. 

Untuk putusan yang bukan pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu 

putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan lepas dari tuntutan 

hukum. 

Dalam putusan bebas artinya dakwaan tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut penilaian hakim berdasar pembuktian di persidangan 

(Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Dakwaan tidak terbukti apabila salah satu 

atau semua unsur tindak pidana terjadi, karena salah satu atau semua unsur 

tindak pidana tersebut tidak terpenuhi. 

Sedangkan putusan lepas dari tuntutan hukum artinya perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun bukan merupakan 

suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1  Dasar Penelitian 

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu penelitian.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih mudah 

disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan.  

Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdam dan Stefen J Taylor 

(Moleong, 2002:3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian 

perkara  pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. 

Obyek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang 

jelas dan obyek tersebut dapat menjadi sasaran peneliti sehingga masalah-

masalah yang akan diteliti tidak akan meluas. 
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 3.2   Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lebih dulu. Dalam penelitian ini lokasi yang 

peneliti pilih adalah Pengadilan Negeri Semarang yaitu di Jalan Siliwangi 

No.512 Semarang. 

 

     3.3  Fokus Penelitian 

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 1996:62). 

Penelitian ini adalah tentang pengaruh barang bukti terhadap putusan 

pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan 

Negeri Semarang. Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul dan 

permasalahan penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada:  

3.3.1 Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan  dalam perkara 

pembunuhan (terbatas pada perkara pasal 338 dan 340). 

3.3.2 Izin penyitaan barang bukti di Pengadilan Negeri Semarang dalam 

perkara pembunuhan (terbatas pada perkara pasal 338 dan 340). 
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3.4 Sumber data penelitian 

Penelitian ini mencari data-data dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-

fakta diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber 

yaitu: 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang 

informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. 

Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim 

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan 

kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan 

pandangan dari segi orang dalam tentang, nilai-nilai, sikap, bangunan, 

proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 

2002:90). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Hakim 

Pengadilan Negeri Semarang, penyidik Polri, panitera pidana Pengadilan 

Negeri Semarang,  panitera hukum dan seluruh staf serta karyawan 

Pengadilan Negeri Semarang. 

2.  Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2002:161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah 
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ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 

2002:113). 

Metode dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berupa catatan-catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

menjadi alat bukti yang resmi. Sesuai dengan pendapat dari Suharsimi 

Arikunto yang menyatakan bahwa dokumen adalah mencari data 

mengenai hal/ variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 1991:188). 

Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah berkas 

perkara tindak pidana pembunuhan yang sudah incracht dalam arti sudah 

ada suatu putusan pengadilan tetap yang tidak mengajukan banding 

ataupun kasasi (Sudah berkekuatan hukum tetap).  

 

3.5  Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah 

pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah 

berikutnya sampai dengan penarikan simpulan, oleh karena itu, untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar 

untuk memperoleh data yang benar. 

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini 

menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi 

dan dokumenter. 
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3.5.1 Wawancara (interview) 

Interview atau wawancara merupakan suatu proses tanya jawab 

secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 

Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan 

yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 

penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi 

sebagai pemberi informasi atau disebut interviewee atau informan. 

Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan meminta keterangan 

dan penjelasan-penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya, 

sekaligus interviewer mengadakan parafrase, mengingat-ingat, dan 

mencatat jawaban-jawaban. Interviewer juga bertugas menggali 

keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam.  

Interviewee diharapkan untuk memberikan keterangan-

keterangan yang diajukan oleh interviewer kepadanya. Kadang-kadang 

interviewee juga mengajukan pertanyaan pula kepada interviewer. 

Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara 

sistematis didasarkan pada tujuan penelitian (Soemitro, 1985:71,72). 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan 
Guba (Moleong, 2002:135) antara lain: mengkontruksi mengenai 
orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 
kepedulian, dan lain-lain kebulatan; 
merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 
masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah 
diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, 
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mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, 
baik manusia maupun bukan manusia  (triangulasi); dan 
memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

untuk mengungkapkan tentang pengaruh barang bukti terhadap 

putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan 

berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan 

Negeri Semarang. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan 

wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang untuk mengungkapkan pengaruh barang 

bukti terhadap putusan pengadilan, serta izin penyitaan barang bukti. 

3.5.2 Observasi atau Pengamatan 

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam melakukan 

observasi diperlukan alat-alat yaitu daftar isian, daftar angket, daftar 

cek, daftar kelakuan, catatan berkala dan lain-lain (Soemitro,1985:62). 

Metode observasi dilaksanakan untuk mendukung data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Menurut 

Sanapiah Faisal (1990:77) bahwa kata-kata tidak selamanya dapat 

mengartikan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pendapat ini 

maka dapat diartikan bahwa hasil wawancara tidak dapat 
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menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara utuh. Dalam hal ini, 

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Metode observasi 

digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan 

bisa dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, 

kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang. Observasi 

itu sendiri sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara 

cermat, jujur, atau objektif, terfokus pada data yang relevan, dan 

mampu membedakan “kategori” dari setiap objek pengamatannya 

(Faisal, 2001:135, 137). 

Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk 

mengetahui dan mengamati secara langsung persidangan yang 

dilaksanakan hakim khususnya dalam agenda pembuktian perkara 

pidana pembunuhan sebagai perbandingan perkara pidana 

pembunuhan yang sudah incracht. 

3.5.3 Dokumentasi 

Penelitian kualitatif juga menggunakan metode dokumentasi 

yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, majalah, surat kabar, agenda dan lainnya. 

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumentasi digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Sebagai suatu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah 

dokumen. 
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2. Digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah. 

4. Hasil pengkajian isi membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data tentang berkas barang bukti perkara pidana 

pembunuhan yang diajukan ke persidangan dan apakah memiliki suatu 

pengaruh terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan.  

 

     3.6  Objektifitas dan Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk 

mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa 

keabsahan suatu data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber, menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu  dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2002:178). 

Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Patton dalam Moleong, 2002:178). 

 

     3.7  Analisa Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat tujuan 

penelitian. Analisis data menurut pendapat Moleong (2002:103), analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat 

dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini 

bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran lokasi 

penelitian sehingga dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang 

pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian 

perkara pidana pembunuhan. 

Proses analisa data melalui tiga alur kegiatan (Milles, 1992:16) 

yaitu: 
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3.7.1 Reduksi Data 

Menurut Matthew B. Milles (1992:16), Reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan-

catatan yang diperoleh di lapangan. 

3.7.2 Sajian Data 

Menurut Matthew B. Milles (1992:17), sajian data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dalam mengambil tindakan. 

3.7.3 Penarikan Data atau Kesimpulan 

Menurut Matthew B. Milles (1992:19) Kesimpulan adalah 

langkah terakhir dari analisa data. Dalam penarikan kesimpulan ini 

harus didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Ketiga komponen diatas merupakan suatu siklus, jika 

terdapat kekurangan data dalam penarikan kesimpulan, maka 

peneliti dapat menggali catatan dari lapangan. Jika masih tidak 

ditemukan maka peneliti mengumpulkan kembali data-data. 
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 (Milles dan Huberman, 1992:20) 

 

3.8  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan pengajuan surat izin survei pendahuluan 

di Pengadilan Negeri Semarang, setelah ada persetujuan dari Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya peneliti melakukan survei 

pendahuluan atau pra survei mengenai perkara pidana pembunuhan di 

Pengadilan Negeri Semarang dengan terlebih dahulu melihat buku register 

perkara di bagian  kepaniteraan pidana.  

Setelah mencatat nomor register perkara di bagian kepaniteraan pidana 

kemudian peneliti menuju ke bagian kepaniteraan hukum untuk mengajukan 

permohonan melihat berkas perkara yang sudah incracht. 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan 
penafsiran /verifikasi 

Penyajian data 
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Seminggu kemudian berkas perkara yang dimaksud sudah bisa dilihat 

dan dilakukan survei awal. Selesai melakukan survei pendahuluan, maka 

peneliti mengajukan izin penelitian pada Pengadilan Negeri Semarang dengan 

dilampiri proposal skripsi peneliti. Penelitian dilakukan setelah adanya 

persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan terlebih dahulu 

dengan pembuatan instrumen penelitian yaitu berupa pedoman wawancara 

yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Selain 

wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi, dan dokumentasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1    Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang 

1) Ketua Pengadilan  

Bertugas membina, mengkoordinasikan dan memimpin 

penyelenggaraan tugas bidang tehnis dan administrasi peradilan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Semarang sesuai 

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

2) Wakil Ketua 

Bertugas membantu Ketua Pengadilan Negeri Semarang   

memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pelaksanaan tugas bidang tehnis peradilan dan administrasi peradilan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Semarang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Hakim 

Bertugas memeriksa perkara pidana, perdata, perkawinan, 

berdasarkan tuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan 

mendengar, mengkaji, menelaah semua keteranga, alat bukti, saksi 

dari pihak yang bersangkutan dalam persidangan untuk 
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mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan berdasarkan 

kebenaran materiil. 

4) Panitera/ Sekretaris  

Bertugas menyelenggarakan administrasi di bidang tekhnis 

peradilan dan administrasi Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Panitera Pengganti 

Bertugas mencatat dan menangani segala hal dalam 

persidangan Pengadilan Negeri Semarang dengan mengikuti sidang 

untuk membantu Majelis Hakim dalam sidang tehnis administratif 

persidangan. 

6) Wakil Panitera 

Bertugas memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi 

perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7) Wakil Sekretaris 

Bertugas menyusun rencana kerja kesekretariatan, 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kepegawaian, keuangan, dan tata usaha (bagian umum) dalam 

memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 
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8)   Sub Kepaniteraan Pidana 

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi 

perkara pidana untuk menunjang kelancaran tugas Pengadilan Negeri 

Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9) Sub Kepaniteraan Perdata 

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi 

perkara perdata untuk menunjang kelancaran tugas Pengadilan Negeri 

Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

10) Sub Kepaniteraan Hukum 

Bertugas melaksanakan urusan data perkara, statistik, dan 

dokumentasi Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjang 

kelancaran tugas Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

11) Sub Bagian Kepegawaian 

Bertugas melaksanakan adminitrasi yang bersangkutan dengan 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pengangkatan pegawai 

negeri sipil, pengusulan pengisian jabatan, pelaksanaan penyumpahan 

pegawai negeri sipil, pengusulan KARIS/KARSU, pembuatan laporan 

yang berkenaan dengan kepegawaian, pembenahan arsip kepegawaian 

dan membuat daftar hadir pegawai serta meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia segenap personil di Pengadilan dan 

mengusahakan peningkatan disiplin kerja serta membantu pemimpin 
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dalam menangani pembinaan pegawai dan kebijakan masalah 

pegawai. 

12) Sub Bagian Keuangan 

Bertugas melakukan urusan keuangan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

13) Sub Bagian Umum 

Bertugas melakukan dan mengkoordinasikan surat menyurat, 

pengurusan surat dan urusan rumah tangga Pengadilan Negeri 

Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan sesuai dengan buku Bindalmin tahun 1984 dan 

Protap perpustakaan serta peraturan lain yang terkait, kepala Sub 

Bagian Umum Pengadilan Negeri Seamarang mempunyai ruang tugas: 

(1) Urusan persuratan meliputi: tata persuratan/ tata kearsipan, 

penerimaan, pencatatan, pengantaran, pengelolaan, pengiriman, 

dan pengarsipan/ penghapusan laporan dan informasi. 

(2) Urusan perlengkapan meliputi: pengadaan, pencatatan, laporan, 

pendistribusian, penyimpanan, penghapusan dan pemeliharaan. 

(3) Urusan rumah tangga meliputi: keprotokolan, keamanan, 

kebersihan/ keindahan dan perawatan gedung. 

(4)   Urusan perpustakaan meliputi: penerimaan, pencatatan buku 

induk, buku klasifikasi, katalog dan kode penyimpanan, 

pelayanan peminjaman dan laporan. 
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14) Juru Sita  

Bertugas melakukan penyitaan barang bukti yang diperlukan 

dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Adapun jumlah perkara yang masuk pada tahun 2003 sampai tahun 

2004 di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI 
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Ketua 
Abid Saleh M, SH 

Panitera/Sekretaris 
Sunarman, SH 

Panitera Pengganti 
 

Wakil Sekretaris 
Masudi, SH 

Wakil Panitera 
Harry Masryanto, SH 

Panitera 
Hukum 

Mulyono, SH 

Panitera 
Perdata 

Ibu Sri L, SH 

Panitera 
Pidana 

Muhiyar, SH 

Wakil Ketua 
Fatturahman, SH 

Bagian 
Kepegawaian 
Rudi S, SH 

Bagian 
Umum 

Sutejo, SH 

Bagian 
Keuangan 

Santero, SH 

Jurusita 
- Hidayat  
- Eko O 
- Akhmad S 
- Wahyudi 

Juru Sita Pengganti 

Hakim 
 

• Rahardjo Mulyono, SH  
• Boedi Hartono, SH 
• I Gede Wayan Surya 

Sukanta, SH. MH 
• Hj. Sri Sutatiek SH., MHum 
• Sri Muryanto, SH.,MH 
• Edhu Sudharmono, SH 
• Sutoyo, SH 
• Moerjono, SH 
• Yohanes Pebrito G, SH 
• Tumpak Situmorang, SH 
• Prim Fahrur Razi, SH 
• Mulyanto, SH 
• Sudharmawatiningsih, SH., 

M.Hum 
• Adi Hernomo, SH.,MH 
• Hj. Nirwanaa, SH., M.Hum 
• Barita Saragih, SH., LLM 

Keterangan : 
………  : Garis koordinasi 
  : Garis tanggungjawab 
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Tabel 1 
Jumlah Perkara Pidana 

Pada Pengadilan Negeri Semarang 
Tahun 2003 

Jumlah No Perkara Pidana 

Biasa Singkat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sisa Tahun 2002 

Masuk Dalam Tahun 2003 

Putus 

Terdakwa / Jaksa Menerima 

Terdakwa/JaksaMinta Banding 

Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 

Terdakwa / Jaksa Minta Grasi 

109 

812 

820 

  75 

  40 

9/7 

  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 

Tabel 2 
Jumlah Perkara Pidana Cepat/ Ringan/ Lalu lintas 

Pada Pengadilan Negeri Semarang 
Tahun 2003 

 
No Pidana Cepat / Ringan / Lalu Lintas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Sisa Tahun 2002 

Masuk Dalam Tahun 2003  

Putus 

Kasasi 

Grasi 

0 

35.873 

35.873 

0 

0 
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Tabel 5 
Jumlah Perkara Pidana 

Pada Pengadilan Negeri Semarang 
Tahun 2004 

 
Jumlah No Perkara Pidana 

Biasa Singkat 
Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sisa Tahun 2003 

Masuk Dalam Tahun 2004 

Putus 

Terdakwa / Jaksa Menerima 

Terdakwa/JaksaMinta Banding 

Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 

Terdakwa Minta Grasi 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
Tabel 6 

Jumlah Perkara Pidana Cepat/ Ringan/ Lalu lintas 
Pada Pengadilan Negeri Semarang 

Tahun 2004 
No Pidana Cepat / Ringan / Lalu Lintas Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

Sisa Tahun 2003 

Masuk Dalam Tahun 2004 

Putus 

Kasasi 

Grasi 

- 

21.567 

21.567 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Sumber: Pengadilan Negeri Semarang 
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Tabel 9 
Perkara Pidana Pembunuhan 

Pada Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2004 
 

No No.Perkara Pidana Terdakwa Barang Bukti Putusan 
Pengadilan 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

a 225/Pid B/2004/PN Smg 

 

a 257/Pid B/2004/PN Smg 

 
 
 
 
 
 
 
 
a 258/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 340/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
 
a 352/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
 
 
 
 

I. Sudarmono 

II. Riyanto 

I. Arifin 
 
II.Tri Marwoto 
 
 
 
 
 
 
 
Sigit Kurniawan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budi Sutrisno 
 
 
 
Edi Susanto 
 
 
 
 
 
 

Senjata tajam  jenis Clurit 

 
 
1 unit mobil Honda Civic 
Ferio 
1 buah handphone nokia 
8250 
1 buah bantal putih 
1 buah celana pendek hitam 
1 buah celana panjang jeans 
 
 
 
1 unit mobil Honda Civic 
ferio 
1 buah handphone nokia 
8250 
1 buah bantal putih 
1 potong celana pendek 
hitam 
1 buah celana panjang jeans 
1 buah kaos warna coklat 
 
 
Senjata tajam jenis gobang 
 
 
 
2 buah celana anak warna 
krem 
1 buah celana dalam putih 
1 buah kaos anak putih 
1 buah BH warna ungu 
1 buah daster warna abu-abu 
1 buah baju perempuan 

8 tahun penjara 
 
8 tahun penjara 
 
10 tahun 
penjara 
7 tahun penjara 
 
 
 
 
 
 
 
15 tahun 
penjara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 tahun 
penjara 
 
 
10 tahun 
penjara 
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6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a 655/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
a 769/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
 
a 801/Pid B/2004/PN Smg 
 
 
 
1098/Pid B/2004/Pn Smg 

 
 
 
 
 
Supriyadi 
 
 
Imam Wijaya 
 
 
 
I. Haryadi 
II.Zaenal Arifin 
 
 
I. Eko Maryono 
 
II. Zamronah 
 
 
 
 

1 buah taplak meja 
1 buah sprei warna kuning  
kembang 
1 buah alat terapi listrik 
 
Senjata tajam jenis clurit 
 
 
Senjata tajam jenis clurit 
 
 
 
Senjata tajam jenis gobang 
Senjata tajam jenis clurit 
 
 
1 tabung gas, 1 VCD,  
1 bantal, 1 tas coklat,  
1 pisau lipat, 1 tali plastik. 
 

 
 
 
 
 
6 tahun penjara 
 
 
5 tahun enam  
bulan penjara 
 
 
8 tahun penjara 
8 tahun penjara 
 
 
13 tahun 
penjara 
10 tahun 
penjara 
 
 
 

4.1.3  Izin Ketua Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Penyitaan Barang 

Bukti Dalam Perkara Pembunuhan 

Barang bukti yang akan diajukan  dalam persidangan, terkait 

dalam upaya pembuktian perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri 

Semarang harus melewati prosedur yang ada, di antaranya harus ada surat 

izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap barang bukti tindak 

pidana. Surat izin ini diajukan oleh penyidik sebelum penyidik melakukan 

tindakan penyidikan, yaitu dalam bentuk surat izin penyitaan. Apabila 

surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak ada, maka barang 
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bukti yang diajukan di persidangan dianggap tidak sah karena tidak 

memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan wajib 

menghadirkan barang bukti di persidangan jika memang dalam perkara 

tersebut terdapat barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang 

terjadi sebagai upaya pembuktian. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengungkap kejadian dan pelaku pembunuhan. Barang bukti tersebut 

diperoleh penyidik dari  proses penyitaan. 

Seperti dalam berkas perkara Nomor a 352/ Pid B 2004/ PN Smg 

bahwa pada tanggal 31 Januari 2004 penyidik Polwiltabes Semarang 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pembunuhan   

di antaranya: 

a. 2 buah celana anak warna krem 

b.   1 buah celana dalam warna putih 

c.  1 buah kaos anak warna putih 

d.   1 buah BH warna ungu 

e.   1 buah daster warna abu-abu 

f.    1 buah baju perempuan warna orange 

g.   1 buah taplak meja warna kuning 

h.   1 buah sprei warna kuning kembang 

i.    1 buah alat terapi listrik 
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Semua barang bukti tersebut akan diajukan dalam pembuktian di 

persidangan. Terkait dengan barang bukti tersebut, penyidik Polwiltabes 

Semarang mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 Februari 2004 yang ditanda 

tangani oleh Kasat Serse Polwiltabes Semarang. Surat permohonan 

persetujuan penyitaan tersebut, pada intinya berisi tentang: 

1) Rujukan   : Pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP 

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia 

Lembaran Polisi No.Pol.LP/ 16/ K/ J/2004  

Reskrim tanggal 31 Januari 2004 

2) Identitas  : yakni berisi identitas pelaku yaitu Edi Susanto 

3) Uraian tentang barang bukti yang perlu disita yaitu: 

a.  2  buah celana anak warna krem 

b. 1  buah celana dalam warna putih 

c. 1  buah kaos anak warna putih 

d. 1  buah BH warna ungu 

e. 1  buah daster warna abu-abu 

f. 1  buah baju perempuan warna orange 

g. 1  buah taplak meja warna kuning 

h. 1  buah sprei warna kuning kembang 

i.  1  buah alat terapi listrik 
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4) Tanda tangan penyidik, yakni penyidik dari Polwiltabes Semarang. 

Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dalam 

perkara pembunuhan tersebut harus dilampiri dengan: 

1) Laporan Polisi tanggal 31 Januari 2004, yang berisi laporan mengenai 

identitas terdakwa, uraian tentang peristiwa dan tindak pidana yang 

terjadi serta barang bukti yang ada. 

2) Surat perintah penyitaan tanggal 31 Januari 2004, yang berisi tentang 

perintah dari Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang kepada penyidik 

untuk menyita barang bukti di lokasi kejadian. 

3) Berita acara penyitaan tanggal 31 Januari 2004, yang berisi tentang 

uraian tentang barang bukti yang disita dan ditanda tangani oleh saksi-

saksi serta penyidik yang melakukan penyitaan. 

4) Surat tanda penerimaan barang bukti  pada tanggal 31 Januari 2004. 

5) Surat perintah penyidikan tanggal 31 Januari 2004, yang berisi tentang 

dimulainya penyidikan dengan penunjukkan penyidik yang melakukan 

penyidikan oleh Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang. 

Surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut dikirimkan oleh 

penyidik kepada Pengadilan Negeri Semarang, kemudian diproses di 

bagian  kepaniteraan pidana. Setelah diproses, maka Pengadilan Negeri 

Semarang akan mengeluarkan penetapan atas permohonan penyidik 

Polwiltabes Semarang yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, 

pada tanggal 10 Februari 2004, yang pada intinya menyetujui penyitaan 
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terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik pada tanggal 31 

Januari 2004.  

4.1.4 Penyitaan Barang Bukti Perkara Pembunuhan Tanpa Adanya Surat 

Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

Mengenai perkara-perkara pembunuhan, penyidik tidak harus 

membuat permohonan izin penyitaan terhadap barang bukti kepada Ketua 

Pengadilan Negeri, karena mengingat efisiensi waktu dan kondisi barang 

bukti. Melihat keadaan tersebut maka penyidik dalam perkara pidana 

pembunuhan diperbolehkan langsung menyita barang bukti tanpa harus 

ada izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan 

berpedoman pada prinsip bahwa setelah melakukan penyitaan barang 

bukti penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti. Hal ini tentunya sudah 

dilakukan penyidik berdasar perkara pidana pembunuhan di atas. 

Keadaan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP Pasal 38 ayat (2) 

yang menegaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, 

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 

penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera 

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh 

persetujuan penyitaan. 
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Semua perkara pembunuhan, di Pengadilan Negeri Semarang  

dalam hal penyitaan barang bukti pada umumnya menggunakan prosedur 

tersebut, yakni penyidik dapat langsung menyita barang bukti, kemudian 

mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 

Ada kalanya penyidik dalam menyita barang bukti perkara pidana 

pembunuhan tidak dalam satu kali penyitaan, artinya penyidik dapat 

menyita  barang bukti dalam beberapa kurun waktu. Hal ini dimungkinkan 

karena barang bukti yang tersangkut dalam perkara pidana pembunuhan 

tersebut masih berada di tangan tersangka atau saksi. 

Seperti dalam perkara pembunuhan berencana dengan Nomor 

Perkara 258/ Pid B 2004/ PN Smg, penyidik melakukan penyitaan 

terhadap barang bukti dalam tiga waktu yang berbeda yaitu: 

1)  Pada tanggal 4 Desember 2003 telah dilakukan penyitaan barang bukti      

berupa: 

a. 1 Celana pendek warna hitam 

b. 1 Celana panjang jeans warna biru 

c. 1 Kaos warna coklat garis-garis 

ketiga barang bukti tersebut disita dari tersangka Arifin. 

2)   Pada tanggal 12 Desember 2003 telah dilakukan penyitaan barang 

bukti berupa: Satu buah mobil Honda Civic Ferio warna merah 

No.Pol. H 7906 VW tahun pembuatan 1997, No Rangka MHRS 04 
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MPFVR001591, No Mesin F16-V401831, dengan STNK atas nama 

Intan Permatasari, disita dari saksi Intan Permatasari. 

3)   Pada tanggal 27 Desember 2003, telah dilakukan penyitaan barang 

bukti berupa satu buah bantal warna putih disita dari tersangka 

Arifin. 

Penyidik Polwiltabes Semarang dalam perkara tersebut 

mengajukan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2004. Barang 

bukti yang telah disita tersebut dijadikan satu, dengan dilampiri berita 

acara penyitaan yang dibuat masing-masing sesuai waktu penyitaannya. 

Surat permohonan persetujuan penyitaan yang telah ditanda 

tangani oleh Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang selaku penyidik dalam 

perkara pidana pembunuhan tersebut, disebutkan alasan penyitaan barang 

bukti di atas yakni karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak perlu 

dilakukan penyitaan barang bukti. 

Sebagai hasil dari permohonan persetujuan penyitaan atas 

beberapa barang bukti tersebut, pada tanggal 14 Januari 2004 Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan No.21/ I/Pen.Pers/ 

2004/PN Smg, yang diawali dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam 

mengeluarkan penetapan persetujuan penyitaan tersebut dengan 

pertimbangan-pertimbangan, laporan polisi, surat perintah penyidikan, 
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surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan 

dan resume, yang dilampirkan oleh penyidik dalam permohonannya. 

4.1.5 Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Yang Sangat Perlu dan 

Mendesak 

Barang bukti yang diajukan ke persidangan pasti ada surat izin 

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri atau surat persetujuan penyitaan 

dari Ketua Pengadilan Negeri.  (Hasil wawancara tanggal 15 Agustus 

2005 dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang  Prim Fahrur Razi, SH). 

Hal ini membuktikan bahwa dalam upaya pembuktian, barang bukti harus 

diproses sesuai prosedur, termasuk barang bukti dalam perkara pidana 

pembunuhan. 

Jadi dalam hal ini barang bukti yang diajukan di persidangan untuk 

upaya pembuktian harus disertai dengan surat izin penyitaan atau surat 

persetujuan penyitaan meskipun dalam perkara pembunuhan, penyidik 

dapat langsung menyita barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

Barang bukti dalam perkara pembunuhan yang disita langsung 

oleh penyidik memang tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih 

dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, namun setelah penyidik membuat 

berita acara penyitaan harus membuat surat permohonan persetujuan 

penyitaan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

mendapatkan surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan 

Negeri. 
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Penyidik Polres Semarang Timur pada perkara pembunuhan 

dengan terdakwa Eko Maryono, dengan Nomor Perkara 1098/ Pid B/2004/ 

PN Smg, pada tanggal 13 Agustus 2004 telah mengirimkan permohonan 

persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, 

karena penyidik telah menyita barang bukti dalam perkara tersebut dan 

ditandatangani oleh Kasat Reskrim penyidik Polres Semarang Timur. 

Barang bukti yang disita tersebut berupa: 

a. 1 buah VCD merk KCL warna silver 

b. 1 buah tas wanita warna coklat 

c. 1 buah bantal  

d. 1 buah tabung gas elpiji 

e. 1 buah pisau lipat 

Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari 

penyidik tersebut disebutkan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan 

mendesak (dikhawatirkan barang bukti dihilangkan, dipindah, atau 

dimusnahkan) telah dilakukan tindakan hukum, yakni penyitaan benda 

atau barang sebagaimana dalam Pasal 39 KUHAP berupa barang-barang 

tersebut di atas. Serta untuk kepentingan tersebut, diharapkan Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang dapat menerbitkan surat penetapan 

persetujuan penyitaan barang bukti. 

Menindaklanjuti surat permohonan penyidik, maka Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan tentang persetujuan 
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penyitaan yang pada intinya memberikan persetujuan kepada penyidik 

Polres Semarang Timur terhadap penyitaan yang telah dilakukan atas 

barang bukti serta memerintahkan pula kepada penyidik untuk 

melampirkan surat izin persetujuan penyitaan dan berita acara penyitaan 

ke dalam berkas perkara yang bersangkutan. Surat penetapan persetujuan 

penyitaan ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 9 September 2004.  

Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam 

memberikan persetujuan penyitaan yang tertera dalam penetapan 

persetujuan penyitaan tersebut, yakni “Menimbang bahwa tindakan itu 

telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, lagi pula 

untuk kepentingan penyidikan, sehingga menurut hukum dipandang cukup 

beralasan dan dapat disetujui, dengan mengingat pasal-pasal dalam 

KUHAP Pasal 38 ayat (2) dan 39, serta pasal-pasal lain dari KUHAP (UU 

No.8 tahun 1981) yang bersangkutan”. 

4.1.6 Jangka Waktu Penerbitan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

Bahwa jangka waktu Ketua Pengadilan Negeri dalam menerbitkan 

surat izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan setelah mendapatkan 

permohonan dari penyidik yakni harus dikeluarkan secepatnya tanpa ada 

jangka waktu tertentu. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHAP sendiri 

juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya.  (Hasil wawanacara dengan 
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Hakim Pengadilan Negeri Semarang Prim Fahrur Razi, SH pada tanggal 

22 Agustus 2005). Berikut ini peneliti  uraikan beberapa contoh tenggang 

waktu Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam mengeluarkan surat 

persetujuan penyitaan setelah ada permohonan penyidik dalam perkara 

pembunuhan. 

1) Dalam perkara “pembunuhan” dengan terdakwa Edi Susanto   Nomor 

Perkara a 352/Pid B/ 2004/PN Smg, dimana penyidik Polwiltabes 

Semarang menyita langsung barang bukti dalam perkara tersebut pada 

tanggal 31 Januari 2004, kemudian penyidik mengajukan permohonan 

persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

pada tanggal 9 Februari 2004. Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

pada akhirnya menyetujui permohonan dari penyidik tersebut dengan 

mengeluarkan surat penetapan persetujuan penyitaan pada tanggal 10 

Februari 2004. Jadi dalam perkara tersebut, tenggang waktu penerbitan 

surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

adalah satu hari, yakni dari tanggal 9 Februari 2004 sampai dengan 10 

Februari 2004. 

2) Dalam perkara “menyuruh lakukan pembunuhan dengan 

direncanakan” dengan terdakwa Sigit Kurniawan, Nomor Perkara 

258/Pid B/2004/PN Smg, barang bukti dalam perkara tersebut telah 

disita oleh penyidik Polwiltabes Semarang pada tanggal 04, 12, dan 27 

Desember 2003. Dari hasil penyitaan tersebut, maka pada tanggal 14 
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Januari 2004 penyidik melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang dengan mengajukan surat permohonan persetujuan 

penyitaan. Surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang akhirnya dikeluarkan pada hari itu juga 

yakni pada tanggal 14 Januari 2004. 

3) Dalam perkara “turut serta melakukan pembunuhan berencana” 

dengan terdakwa Eko Maryono, Nomor Perkara 1098/Pid B/2004/PN 

Smg, penyidik Polres Semarang Timur telah melakukan penyitaan 

terhadap barang bukti, dan pada tanggal 13 Agustus 2004 penyidik 

mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Pada tanggal 9 September 

2004 Ketua Pengadilan Negeri Semarang membuat surat penetapan 

persetujuan penyitaan barang bukti tersebut. Jadi dalam perkara 

tersebut jangka waktu penerbitan surat penetapan persetujuan 

penyitaan barang bukti adalah selama 18 hari. 

Surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara 

pidana pembunuhan setelah ditanda-tangani atau disetujui oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang, maka akan diambil oleh penyidik yang 

menangani atau meminta surat penetapan persetujuan penyitaan barang 

bukti tersebut. Bahwa pada umumnya apabila surat penetapan persetujuan 

penyitaan barang bukti sudah jadi, maka akan segera diambil oleh 
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penyidik yang bersangkutan (Hasil wawancara dengan Panitera Muda 

Pidana Muhiyar, SH  pada tanggal 22 Agustus 2005). 

4.1.7 Fungsi Barang Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Perkara 

Pembunuhan 

Hakim Ketua sidang dalam pemeriksaan di persidangan, akan 

memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa. Barang bukti tersebut 

akan digunakan dalam upaya pembuktian, yakni dengan menanyakan 

kepada terdakwa atau saksi-saksi, apakah benar barang bukti tersebut yang 

digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan dan  

apakah mereka mengenal barang bukti tersebut. 

Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua sidang, 

Hakim anggota, Penuntut Umum dan Penasihat hukum yang berkaitan 

dengan barang bukti  yang diajukan di muka sidang akan menghasilkan 

keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti 

yang sah. 

Keberadaan barang bukti di muka sidang tersebut dapat 

mendukung dan memperkuat keyakinan hakim terhadap perbuatan 

terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. 

Bahwa barang bukti itu tidak selalu ada dalam setiap tindak pidana 

dalam perkara pembunuhan, sehingga barang bukti berguna hanya untuk 

lebih meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut 

penting sekali karena apabila hakim tidak yakin atas suatu perkara pidana 
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pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa maka bisa saja terdakwa bebas 

atau lepas (Hasil wawancara  dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang 

Prim Fahrur Razi, SH pada tanggal 25 Agustus 2005). 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di persidangan 

dalam perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa Johanes Herman, 

barang bukti berupa dua buah potong kayu pentungan telah diajukan di 

persidangan guna kepentingan pembuktian, kemudian dari barang bukti 

tersebut akan menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dari 

keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan menjadi alat bukti 

petunjuk, yakni pada saat pemeriksaan saksi pada tanggal 12 dan 19 April 

2005, serta pemeriksaan terdakwa pada tanggal 03 Mei 2005. 

Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mengeluarkan putusan 

pada tanggal 7 Juni 2005. Isi dari putusan tersebut diantaranya 

menyatakan bahwa terdakwa Johanes Herman telah terbukti dengan sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, serta 

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun. 

Dengan adanya barang bukti berupa potongan kayu yang diajukan 

di persidangan, Majelis Hakim akan menggali keterangan dari terdakwa 

dan saksi-saksi, apakah benar-benar terdakwa melakukan pembunuhan. 

Hal tersebut berguna untuk menambah keyakinan hakim nantinya dalam 

menjatuhkan putusan (vonis) kepada terdakwa. 
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4.1.8 Barang Bukti dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Pembunuhan 

Barang bukti bukanlah suatu hal yang menentukan dalam 

pengambilan suatu putusan, karena barang bukti hanya sebagai suatu 

pertimbangan atau menguatkan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan 

yang telah terjadi (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, Prim Fahrur Razi, SH pada tanggal 15 Agustus 2005). 

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa barang bukti yang diajukan 

ke persidangan akan berubah fungsinya menjadi alat bukti keterangan 

terdakwa dan keterangan saksi yang sah sesuai dengan KUHAP, maka 

hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa juga tidak terbatas 

pada barang bukti semata, namun hakim juga berkeyakinan tentang tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. 

Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan, Nomor Perkara 258/ 

Pid B/2004/PN Smg, dengan terdakwa Sigit Kurniawan, Arifin, dan Tri 

marwoto, berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti 

dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan “turut 

serta melakukan  pembunuhan berencana”. 

Pendapat Majelis Hakim tersebut, disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan yang tercantum dalam putusan, yakni antara lain: 

1)  Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mempelajari dengan 

seksama berkas perkara serta alat-alat bukti. 
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2)  Menimbang bahwa dalam perkara ini, ada tiga orang yang memegang 

peranan penting, terdakwa, saksi Arifin dan saksi Tri Marwoto 

bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana yang didakwa 

melanggar KUHP Pasal 340 jo 55 Pasal (1) ke-1, karena sudah dapat 

dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan kepada mereka dan 

tidak ada alasan atau alasan pembenar. 

3) Menimbang bahwa di samping syarat adanya kesadaran seperti pada 

pertimbangan di atas, terdapat pula kerja sama secara fisik diantara 

para pelaku dalam melakukan pembunuhan dengan direncanakan 

terhadap korban, yakni terdakwa mengajak korban ke hotel, setelah 

korban minum pil, obat yang berbahaya terdakwa memanggil saksi 

Arifin dan membekap korban dengan bantal kemudian secara 

bersama-sama korban diseret ke bak kamar mandi, setelah mereka 

yakin korban tidak bernyawa, mereka membawa mayat korban untuk 

dibuang di Sarangan. 

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, 

dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan 

terhadap terdakwa pelaku pembunuhan turut serta dan pembunuhan 

berencana tersebut tidak hanya berdasar barang bukti yang diajukan pada 

saat pembuktian saja, tetapi juga dengan pertimbangan lain seperti alat-

alat bukti, keyakinan hakim terhadap terdakwa utama dan saksi dalam 

melakukan pembunuhan terhadap korban dan keyakinan hakim terhadap 



 72

adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana 

pembunuhan. 

4.1.9 Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam 

Penyelesaian Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang 

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku 

pembunuhan, selain adanya alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, 

maka hakim juga harus bisa membuktikan unsur-unsur dalam perbuatan 

tindak pidana pembunuhan tersebut, yakni sesuai Pasal 338 KUHP, 

“barang siapa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”.  

Pada perkara pembunuhan dengan Nomor Perkara 225/Pid 

B/2004/PN Smg, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada 

terdakwa memperoleh keyakinan dengan membuktikan unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa selama dalam proses persidangan 

maupun pembuktian antara lain: 

1) Barangsiapa 

Kata barangsiapa disini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang 

didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 

terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa benar terdakwa 

Sudarmono  dan Riyanto sebagai subyek atau pelaku tindak pidana 

yang didakwakan, yang identitasnya juga sesuai dengan berita acara 

pemeriksaan penyidik. 

2) Dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain 
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Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa 

serta barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa telah “dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain,” yaitu kemauan untuk melakukan 

perbuatan yang melanggar undang-undang, para terdakwa 

menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibatnya. Untuk 

merampas nyawa korban secara jelas yaitu pada hari Minggu tanggal 

17 Juni 2001, sekitar jam 24.00 WIB, sepulang para terdakwa melihat 

dangdutan, bertemu dengan korban lalu korban dikeroyok bersama-

sama dan para terdakwa membacok dengan clurit yang mengenai 

badan korban, akibatnya korban meninggal dunia di tempat kejadian 

perkara.  

Setelah unsur-unsur pembunuhan tersebut terpenuhi, maka akan 

menguatkan dan mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim terhadap 

perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menjatuhkan putusan yang 

menghukum terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara. 

Barang bukti yang disita selalu ada surat izin penyitaan atau surat 

persetujuan penyitaan, namun dalam hal barang bukti yang disita tanpa 

ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, atau persetujuan 

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka barang bukti tersebut tidak 

menjadi suatu dasar pertimbangan di dalam hakim mengambil suatu 

keputusan (vonis). Dengan kata lain, semua barang bukti yang diajukan di 

persidangan pasti ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri atau persetujuan 
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penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (Hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Semarang, Prim Fahrur Razi, SH  pada tanggal 15 

Agustus 2005). 

Seperti dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Eko 

Maryono dan Zamronah dengan Nomor Perkara 1098/Pid B/2004/PN 

Smg, penyidik Polres Semarang Timur telah menyita barang bukti berupa: 

a. 1 buah VCD KCL warna silver 

b. 1 buah tas wanita warna coklat 

c. 1 buah bantal 

d. 1 buah tabung gas elpiji 

e. 1 buah pisau lipat 

Setelah melakukan penyitaan maka penyidik mengirimkan surat 

persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 

Barang-barang tersebut diajukan ke persidangan dalam upaya pembuktian 

di persidangan akan sah sebagai barang bukti karena sudah dilengkapi 

dengan surat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang. Barang bukti tersebut bisa digunakan untuk lebih meyakinkan 

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap terdakwa. 

Majelis Hakim dalam putusannya, menyatakan terdakwa I Eko 

Maryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan menghukum 

terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Demikian 
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halnya dengan terdakwa II Zamronah, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dakwaan yang sama. 

Semua perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang, 

dalam hal mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan telah 

melalui proses penyitaan oleh penyidik dengan prosedur sesuai dengan 

KUHAP, yakni adanya surat izin penyitaan maupun surat persetujuan 

penyitaan. Hal tersebut dikarenakan apabila barang bukti tidak sesuai 

prosedur yang ditetapkan undang-undang maka tidak bisa dijadikan dasar 

pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. 

Perlu diperhatikan dalam hal tersebut, bahwa barang bukti yang 

diajukan di persidangan akan berubah menjadi alat bukti yang sah. Jadi 

alat bukti yang berasal dari barang bukti berfungsi untuk mendukung dan 

memperkuat keyakinan hakim. Seperti tercantum dalam petikan putusan 

Majelis Hakim yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam 

melakukan tindak pidana: turut serta melakukan pembunuhan berencana. 

Terbukti secara sah artinya bahwa terdakwa benar-benar terbukti 

melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, dan meyakinkan artinya 

Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan 

pembunuhan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. 

4.1.10 Visum Et Repertum Pada Barang Bukti Mayat Dalam Perkara 

Pembunuhan  



 76

Mengenai barang bukti dalam perkara pembunuhan, terdapat 

barang bukti berupa mayat korban pembunuhan, maka penyidik harus 

meminta visum et repertum di Rumah Sakit setempat yang menjelaskan 

sebab-sebab kematian. 

Penyidik Polwiltabes Semarang dalam perkara pidana 

pembunuhan dengan terdakwa Edi Susanto, Nomor Perkara a 352/Pid 

B/2004/PN Smg, telah meminta Visum et repertum kepada Kedokteran 

Forensik Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang. Dalam visum et repertum 

tersebut dijelaskan sebab-sebab kematian korban yakni istri dari terdakwa 

Edi Susanto. Sebab-sebab kematian dari korban tersebut yaitu berupa 

bekas cekikan di leher korban serta lebam di beberapa bagian tubuh 

korban. 

Kaitannya dengan pembuktian, visum et repertum adalah sebagai 

alat bukti surat yang sah yang berasal dari barang bukti (mayat korban), 

maka hal ini juga dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan 

kepada terdakwa tentang perbuatannya. 

Melalui hasil visum et repertum bisa diketahui bahwa apabila 

korban tindak pidana dibunuh dengan menggunakan alat dan cara-cara 

tertentu oleh terdakwa, bukti pada luka korban dapat mengindikasikan alat 

yang digunakan pelaku (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang, Prim Fahrur Razi, SH  pada tanggal 15 Agustus 2005). 
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Visum et repertum sebagai salah satu hal yang meyakinkan bagi 

hakim dalam menentukan status terdakwa nantinya. Hasil visum et 

repertum akan diketahui apakah korban yang mati dibunuh tersebut 

langsung meninggal ataukah dianiaya terlebih dahulu hingga akhirnya 

meninggal. Hal ini juga membawa konsekwensi terhadap terdakwa yakni 

vonis hakim yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena masing-

masing kualifikasi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP 

mempunyai sanksi pidana yang berbeda. 

Bahwa berdasar hasil visum et repertum, dalam perkara di atas 

dengan pengakuan terdakwa maupun saksi, maka hakim menjatuhkan 

putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun. 

Jadi dalam hal ini visum et repertum yang berasal dari barang bukti (mayat 

korban) bersifat sebagai hal yang meyakinkan dan lebih menguatkan 

sebagai alat bukti bagi hakim. 

4.1.11 Putusan Pengadilan Mengenai Barang Bukti Perkara Pembunuhan  

Setelah semua tahap  pemeriksaan di persidangan selesai maka 

Majelis Hakim akan membacakan putusan terhadap terdakwa yang 

menyatakan status terdakwa apakah terdakwa bersalah atau tidak. 

Selain putusan terhadap status terdakwa  dalam putusan tersebut 

juga terdapat putusan mengenai status barang bukti. Berikut ini adalah 

petikan putusan mengenai status barang bukti dalam perkara pidana 

pembunuhan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang: 
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1)  Dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Johanes Herman 

No.Perkara 192/ Pid B/2005 /PN Smg, Majelis Hakim memerintahkan 

supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, setelah 

persidangan selesai berupa dua buah potong kayu pentungan untuk 

dimusnahkan. 

2)  Dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Sigit Kurniawan, 

Nomor Perkara 258/ Pid B/ 2004/PN Smg, Majelis Hakim 

memerintahkan agar barang bukti berupa: 

  1 buah mobil Honda Civic Ferio warna merah No.Pol H 7906 VW dan 

1 buah Handphone Nokia 8250 warna silver dikembalikan kepada 

saksi Intan Permatasari. 

 1 buah bantal warna putih, 1 buah celana pendek warna hitam, 1 buah 

celana jeans warna biru, 1 buah kaos warna coklat dirampas untuk 

dimusnahkan. 

 

4.2  Pembahasan 

 4.2.1 Izin Ketua Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Penyitaan Barang 

Bukti Perkara Pembunuhan 

KUHAP Pasal 38 ayat (1) telah mengatur bahwa untuk melakukan 

penyitaan barang bukti harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat. Penyitaan tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

yakni penyidik dari Polri. Dalam perkara-perkara tindak pidana 
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pembunuhan, yang telah dilakukan penelitian oleh penulis melalui berkas 

perkara di Pengadilan Negeri Semarang, tata cara penyitaan sudah 

memenuhi syarat seperti yang disyaratkan menurut undang-undang. Tata 

cara penyitaan tersebut antara lain dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian 

dan adanya surat izin penyitaan maupun surat persetujuan penyitaan dari 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 

Tata cara penyitaan barang bukti menurut undang-undang ini, 

membawa konsekwensi tersendiri, yaitu agar barang bukti yang diajukan 

dalam pembuktian di persidangan menjadi sah. Selain itu untuk 

menghindari adanya barang bukti yang tidak berhubungan dengan kasus 

yang bersangkutan yang diajukan di persidangan. 

Untuk itu penyidik dalam melakukan tindakan sehubungan dengan 

barang bukti tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan harus 

dilaksanakan berdasarkan syarat dan tata cara sebagaimana telah 

ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sebab 

apabila benda sitaan yang akan dijadikan barang bukti dalam suatu 

perkara, ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat atau berita acara 

yang berkenaan dengan pelaksanaan penyitaan, maka hakim berwenang 

untuk mengesampingkan benda tersebut sebagai barang bukti, dengan 

alasan tidak sah menurut hukum. 
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4.2.1.1 Penyitaan Barang Bukti Perkara Pidana Pembunuhan 

Tanpa Ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan 

Negeri Semarang 

Terhadap perkara pidana pembunuhan pada umumnya 

penyidik mengalami kesulitan berkaitan dengan tata cara 

penyitaan barang bukti. Hal ini dikarenakan barang bukti pada 

perkara pidana pembunuhan harus segera dilakukan penyitaan 

sehingga tidak memungkinkan lagi bagi penyidik untuk 

mengajukan surat permohonan izin penyitaan terhadap barang 

bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, terlebih lagi menunggu 

sampai surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

dikeluarkan. 

Alasan lain, harus segera dilakukan penyitaan oleh 

penyidik terhadap barang bukti perkara pidana pembunuhan, 

karena dikhawatirkan bahwa barang bukti akan hilang, berubah, 

dipindahkan  atau bahkan dimusnahkan oleh tersangka. 

Berkenaan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa 

penyitaan dalam tindak pidana pembunuhan adalah keadaan 

yang sangat perlu dan mendesak. Hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang memberi kemungkinan untuk 

melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan 

KUHAP. Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan 
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untuk melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang 

ditentukan KUHAP Pasal 38 ayat (1). Keadaan tersebut 

diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik agar 

bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. 

Seandainya dalam setiap perkara pidana pembunuhan 

penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang 

diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, kemungkinan besar 

penyidik mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan 

barang bukti pada perkara pidana pembunuhan tersebut. 

Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan 

pada keadaan di atas, maka mengharuskan penyidik segera 

bertindak menyimpang dari ketentuan KUHAP Pasal 38 ayat (1). 

Landasan alasan penyimpangan ini yakni dalam keadaan yang 

sangat perlu dan mendesak. 

4.2.1.2 Tata Cara  Penyitaan Dalam Keadaan Yang Sangat Perlu 

dan  Mendesak 

   Mengenai tata cara penyitaan barang bukti pada perkara 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penyidik dalam 

keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut: 

a.  Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri 

Penyidik tidak perlu dahulu mendapatkan surat izin 

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi langsung dapat 



 82

menyita barang bukti. Dengan demikian dalam perkara pidana 

pembunuhan, bila penyidik harus segera bertindak dapat 

langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang 

berkaitan dengan perkara pidana pembunuhan tersebut di Tempat 

Kejadian Perkara. 

b.   Hanya terbatas pada barang bukti benda bergerak saja. 

Hal ini dikarenakan barang bukti benda bergerak 

mudah hilang, berubah, dimusnahkan. Sedangkan benda tidak 

bergerak sulit dihilangkan. Dalam perkara pidana pembunuhan 

barang bukti yang dikatakan benda bergerak misalnya pakaian 

korban, alat yang dipakai untuk melakukan pembunuhan serta 

benda-benda lain yang terkait dengan perkara tersebut. 

c.  Penyidik harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan   

Negeri guna mendapatkan persetujuan penyitaan  

Hal tersebut sudah merupakan ketentuan yang wajib 

dilakukan oleh penyidik dan sudah diatur dalam Pasal 38 ayat (2) 

KUHAP. Apabila penyitaan tersebut tidak disertai dengan 

persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut 

tidak sah dan dengan sendirinya  batal demi hukum dan barang 

bukti (benda sitaan) dikembalikan pada keadaan semula. 

4.2.1.3 Jangka Waktu Penerbitan Surat Persetujuan Penyitaan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang 
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  KUHAP tidak menyebut atau menentukan jangka 

waktu dalam menerbitkan Surat izin atau penetapan persetujuan 

penyitaan setelah adanya permohonan dari penyidik, namun 

hendaknya Pengadilan Negeri bisa mengerti dan memaklumi 

pentingnya surat tersebut, agar tidak memperlambat proses 

peradilan. 

   Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 

jangka waktu pembuatan surat izin atau penetapan persetujuan 

penyitaan, maka surat tersebut harus dibuat sesegera mungkin 

atau secepatnya mengingat proses peradilan dari penyidik, 

penuntut umum, dan pengadilan juga memakan waktu yang 

cukup lama. 

   Hasil penelitian ini, bahwa tenggang waktu penerbitan 

surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang, pada prakteknya tidak ada 

keharusan untuk menerbitkan surat tersebut dalam batas waktu 

yang ditentukan. Pada umumnya surat penetapan persetujuan 

penyitaan barang bukti tersebut, dikeluarkan pada hari yang 

sama, dimana penyidik mengajukan permohonan persetujuan 

penyitaannya. 

   Surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti 

dari Ketua Pengadilan tersebut penting sekali, yakni dalam 
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proses pembuktian di persidangan, dimana barang bukti akan 

diajukan ke persidangan. Apabila barang bukti telah dilengkapi 

dengan surat penetapan persetujuan penyitaan tersebut, maka 

barang bukti tersebut telah sah dan sudah siap untuk diajukan di 

persidangan dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa dan 

saksi, kemudian dari situ akan menghasilkan alat bukti 

keterangan terdakwa dan alat bukti keterangan saksi. Selain itu 

untuk menghindari alat bukti lain yang tidak berhubungan 

dengan perkara yang bersangkutan. 

Apabila dalam proses penyitaan barang bukti perkara 

pidana pembunuhan tidak dalam waktu yang sama, artinya 

penyidik langsung menyita barang bukti dalam waktu yang 

berlainan, maka penyidik juga harus melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan penyitaan 

barang bukti. 

Hal tersebut dimungkinkan karena barang bukti masih 

dalam kekuasaan saksi, ataupun penyidik masih 

mengembangkan perkara tersebut hingga menemukan barang 

bukti yang bersangkutan. Setelah menurut penyidik sudah tidak 

ada lagi barang bukti yang perlu disita, maka penyidik membuat 

permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri, karena barang bukti disita secara 
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langsung. Mengenai  tata cara penyitaan dan permohonan 

persetujuan penyitaannya sama, yakni dalam keadaan yang 

sangat perlu dan mendesak sesuai dengan KUHAP Pasal 38 ayat 

(2). 

Meskipun dalam KUHAP tidak mengatur ketentuan 

mengenai permohonan persetujuan penyitaan, namun dalam 

prakteknya permohonan tersebut harus lengkap, karena apabila 

permohonan tersebut tidak lengkap maka Ketua Pengadilan 

Negeri tidak bisa mengeluarkan/ mengabulkan persetujuan 

penyitaan. 

Kelengkapan tersebut yakni meliputi kelengkapan surat 

permohonan yang berisi rujukan, identitas terdakwa, keterangan 

barang bukti yang perlu disita serta tanda tangan penyidik. 

Sedangkan kelengkapan lampiran surat permohonan persetujuan 

penyitaan meliputi: Laporan polisi, surat perintah penyitaan, 

berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan bukti, surat 

perintah penyidikan dan resume. 

 

4.2.2 Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara 

Pembunuhan  

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 

proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian, akan 
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diketahui kejelasan mengenai perkara yang sebenarnya terjadi dan 

menentukan siapa pelaku yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka pembuktian akan tercapai apabila merujuk pada sistem pembuktian 

yang ada. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

cara meletakkan hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup 

memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Harahap (2002:256-258)  menyebutkan adanya 4 (empat) teori 

sistem pembuktian sebagai berikut: 

1) Sistem pembuktian Conviction In Time 

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa 

ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang 

sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka keyakinan 

hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 

pembuktian ini. 

2) Sistem pembuktian Conviction Raisonee 

Sistem pembuktian ini menegaskan bahwa keyakinan hakim harus 

dilandasi oleh keyakinan alasan-alasan yang logis dan benar-benar 

diterima akal. Jadi hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-

alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 

3) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif 

Sistem ini berpedoman untuk membuktikan salah dan tidaknya 

terdakwa semata-mata tergantung pada alat-alat bukti yang sah, tanpa 



 87

mempersoalkan keyakinan hakim. Jadi penjatuhan hukuman terhadap 

terdakwa tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim tetapi 

dilandaskan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, 

jika apa yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti. 

4) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatief 

Wettelijk) 

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara teori sistem 

pembuktian secara positif dan sistem pembuktian Conviction In Time. 

Sistem ini menyatakan bahwa terdakwa baru dapat dinyatakan 

bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat 

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, 

sekaligus keterbuktian kesalahan itu disertai dengan keyakinan hakim. 

  Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim dalam 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus disertai minimal dua alat bukti 

yang sah dan keyakinan hakim. Namun demikian meskipun keberadaan 

alat bukti melebihi minimum, sedangkan hakim tidak berkeyakinan 

mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim tidak bisa memidana 

terdakwa. 

  Hal tersebut tentunya sesuai dengan sistem pembuktian yang 

dianut dalam KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negatif (Negatief 

Wettelijk). Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup 

berdasarkan keyakinan hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara 
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pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang 

semata. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila 

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus diikuti dengan 

keyakinan hakim. 

  Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka untuk menentukan 

bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian 

undang-undang negatif, terdapat dua komponen antara lain: 

1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang. 

2) Juga disertai dengan keyakinan hakim yang harus didasarkan atas cara 

dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

(Harahap, 2002:258). 

  Berdasar dari ketentuan tersebut, bahwa keyakinan hakim 

mempunyai fungsi yang dominan, dibanding keberadaan alat-alat bukti 

yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, hakim tidak dapat 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya berdasar keyakinan saja, 

karena keyakinan hakim harus didasarkan pada keberadaan alat-alat bukti 

yang sah. Dalam perkara pidana pembunuhan, alat bukti dan barang bukti 

terdapat keterkaitan, yaitu barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan 

akan berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa (menjadi 

alat bukti), setelah barang bukti tersebut dimintakan keterangan dari 
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terdakwa maupun saksi, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang tidak langsung antara barang bukti, alat bukti dan 

keyakinan hakim. 

Jadi barang bukti dalam perkara pembunuhan yang telah disita 

oleh penyidik berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti 

yang sah dan untuk memperkuat keyakinan hakim atas perbuatan  yang 

didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak 

pentingnya barang bukti tersebut. 

Pada dasarnya semua barang bukti yang diajukan ke persidangan 

dalam upaya pembuktian harus melalui prosedur penyitaan yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. Apabila barang bukti disita secara tidak 

sah (tidak melalui prosedur sesuai undang-undang), maka secara otomatis 

tidak bisa dijadikan alat bukti dan tidak bisa dipergunakan bagi hakim 

untuk menguatkan keyakinannya. Berkaitan dengan hal tersebut, surat izin 

maupun persetujuan izin penyitaan harus dilampirkan dalam berkas 

perkara sebagai syarat kelengkapan untuk pemeriksaan di persidangan. 

Upaya pembuktian dipersidangan, apabila terdakwa memang 

benar-benar terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menetapkan putusan 

pemidanaan. Hal ini ditegaskan dalam KUHAP Pasal 193 ayat (1) yakni 

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 
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pidana. Dengan ketentuan tersebut, berarti apabila menurut pembuktian di 

pengadilan dan penilaian majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhi pidana. 

Pertimbangan putusan hakim terhadap barang bukti, alat bukti, 

dan keyakinan hakim dapat dilihat dalam petikan Putusan Pengadilan 

Nomor Perkara 352/ Pid B/ 2004/ PN Smg terhadap perkara pembunuhan 

dengan terdakwa Edi Susanto antara lain: 

 1)  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut    

Umum telah mengajukan bukti-bukti (barang bukti). 

2) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula 

didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut cara 

agamanya (alat bukti). 

3) Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Benar pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2004 sekitar jam 09.00 

WIB terdakwa bersama korban pulang ke rumahnya setelah 

mencuci pakaian, kemudian terdakwa meminta istrinya untuk 

melakukan hubungan seks hingga puas dan korban tidak 

menolak. 

b. Bahwa benar kemudian terdakwa meminta kembali pada istrinya 

untuk berhubungan seks dengan variasi lain, namun istrinya 

(korban) menolak karena capek hingga terdakwa kecewa dan 
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tidak bisa menahan emosi hingga timbul niat terdakwa untuk 

membunuh istrinya.(alat bukti). 

4) Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 338 KUHP.  

5) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena 

itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (keyakinan hakim). 

Namun dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan 

terdakwa Edi Susanto, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan dan memberatkan yakni: 

Yang Meringankan: 

a. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memudahkan 

pemeriksaan. 

b. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Yang Memberatkan: 

a. Terdakwa melakukan perbuatan secara sadis terhadap istrinya. 

b. Perbuatan terdakwa merugikan keluarga korban. 

Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan ini menjatuhkan 

pidana selama 10 (sepuluh) tahun. Jadi dalam perkara pidana pembunuhan 

Nomor Perkara 352/ Pid B/ 2004/ PN Smg, faktor yang dominan di dalam 
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Majelis Hakim menjatuhkan pidana adalah alat-alat bukti yang 

mendukung perbuatan terdakwa, perilaku terdakwa selama dalam 

pemeriksaan di persidangan dan faktor keyakinan hakimlah yang sangat 

menentukan. 

Pertimbangan putusan hakim terhadap barang bukti, alat bukti, 

dan keyakinan hakim dalam amar putusan pengadilan Nomor Perkara 

1098/ Pid B/2004/ PN Smg terhadap perkara pembunuhan dengan 

terdakwa Eko Maryono dan Zamronah antara lain:  

1)  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut    

Umum telah mengajukan bukti-bukti (barang bukti). 

2) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula 

didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut cara 

agamanya (alat bukti). 

3) Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (“Turut serta melakukan 

pembunuhan dengan direncanakan”).  

4) Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Bahwa benar pada hari rabu 2 Juni 2004 sekitar jam 23.00 

WIB di kios jualan nasi terminal penggaron kedua terdakwa 
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bersama korban minum-minuman keras dan kemudian kedua 

terdakwa tidur bertiga bersama korban. 

b. Bahwa benar kedua korban kemudian sekitar jam 03.00 WIB 

timbul niat untuk membunuh korban dikarenakan korban tidak 

mau meminjamkan uang kepada kedua terdakwa untuk biaya 

pernikahan kedua terdakwa beberapa hari yang lalu. 

c. Bahwa benar perbuatan kedua terdakwa sudah direncanakan 

jauh hari sebelum terdakwa membunuh korban. 

5) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena 

itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (keyakinan hakim). 

Majelis Hakim dalam perkara ini tetap mempertimbangkan hal-

hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa antara lain: 

Yang Meringankan: 

a. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memudahkan 

pemeriksaan. 

b. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Yang Memberatkan: 

a. Terdakwa melakukan perbuatan secara sadis terhadap korban. 

b.   Perbuatan terdakwa merugikan keluarga korban 

b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. 
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Maka Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa 

Eko Maryono dan Zamronah menjatuhkan putusan pidana Eko Maryono 

selama 13 (tiga belas) tahun, dan Zamronah selama 10 (tahun). Faktor 

dominan di dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini 

adalah perilaku dari terdakwa yang sopan dan menghargai persidangan, 

alat-alat bukti yang mendukung perbuatan terdakwa, yang paling 

menentukan  adalah keyakinan hakim. 

Pertimbangan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana 

perkara pembunuhan Nomor Perkara a 258/Pid B/PN Smg  dengan 

terdakwa Sigit Kurniawan antara lain: 

1)  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut    

Umum telah mengajukan bukti-bukti (barang bukti). 

2) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula 

didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut cara 

agamanya (alat bukti). 

3) Menimbang, bahwa di samping adanya kesadaran terdapat pula adanya 

kerjasama secara fisik diantara para pelaku dalam melakukan 

pembunuhan yang direncanakan terhadap korban, antara lain terdakwa 

mengajak korban ke hotel, setelah minum pil atau obat-obatan yang 

berbahaya terdakwa memanggil saksi Arifin untuk membekap mulut 

korban dengan bantal, kemudian secara bersama korban diseret ke bak 

kamar mandi dan setelah mereka yakin korban tidak bernyawa lagi 
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lalu mereka membawa mayat korban dengan mobil untuk dibuang ke 

daerah Sarangan. 

4) Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (“Menyuruh melakukan 

pembunuhan dengan direncanakan”). 

5) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena 

itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (keyakinan hakim). 

Majelis Hakim dalam perkara Nomor a 258/ Pid B/PN Smg, 

menjatuhkan pidana selama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan terdakwa yang dipertimbangkan Majelis 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah: 

 Yang Meringankan: 

a. Terdakwa bersikap sopan di dalam pemeriksaan di persidangan 

b. Terdakwa belum pernah dihukum 

c. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya 

Yang Memberatkan: 

a. Terdakwa melakukan perbuatan secara sadis  

b. Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut 

c. Terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan 
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d. Perbuatan terdakwa merugikan keluarga korban 

Faktor dominan yang tampak di dalam Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana dalam perkara pembunuhan Nomor a 258/Pid B/PN 

Smg adalah alat-alat bukti yang mendukung perbuatan terdakwa, perilaku 

terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dan keyakinan hakim yang 

paling menentukan. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan 

Nomor 225/Pid B/PN Smg, dengan terdakwa Sudarmono dan Riyanto, 

antara lain: 

1)  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut    

Umum telah mengajukan bukti-bukti (barang bukti). 

2) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula 

didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut cara 

agamanya (alat bukti). 

3) Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Juni 2001, sekitar jam 

24.00 WIB sepulang para terdakwa melihat dangdutan, bertemu 

dengan korban lalu korban dikeroyok bersama-sama, dan para 

terdakwa membacok korban dengan clurit hingga korban 

meninggal di tempat kejadian perkara. 
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b. Bahwa benar sebelum kejadian para terdakwa tidak ada masalah 

dengan korban, dan yang menjadi permasalahan adalah hanya 

kesalahpahaman. 

4) Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (“Turut serta melakukan 

pembunuhan”). 

5) Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena 

itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (keyakinan hakim). 

Hal-hal yang juga menjadi pertimbangan hakim sebelum 

menjatuhkan pidana adalah: 

Yang Meringankan: 

a. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memudahkan 

pemeriksaan. 

b. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Yang Memberatkan: 

a. Terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja terhadap korban. 

b. Perbuatan terdakwa merugikan keluarga korban. 

Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan terhadap terdakwa 

harus disertai dengan pertimbangan yang lengkap, antara lain: fakta dan 
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keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam 

pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta dan keadaan yang memberatkan 

atau meringankan terdakwa harus diuraikan. Hal tersebut menentukan 

berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga tidak 

terlepas antara fakta-fakta dan keadaan yang memberatkan atau 

meringankan. Selain itu dalam pertimbangan putusan pengadilan juga 

mencantumkan hasil pembuktian, yang diperoleh dari pemeriksaan 

persidangan yang akan menjadi dasar terbuktinya kesalahan terdakwa. 

 Majelis Hakim dalam perkara Nomor a 258/ Pid B/PN Smg 

dengan terdakwa Sudarmono dan Riyanto, dengan pidana masing-masing 

selama 8 (delapan) tahun penjara. Faktor dominan dalam perkara pidana 

pembunuhan ini adalah alat-alat bukti, perilaku terdakwa dalam 

persidangan dan yang paling menentukan adalah keyakinan hakim. 

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pemidanaan kepada 

seorang terdakwa adalah putusan yang berisi perintah untuk memidana  

terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal yang 

didakwakan. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan kepada 

terdakwa harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam 

KUHAP Pasal 197 ayat (1), antara lain: 

1)   Berkepala: Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa 

2)   Identitas terdakwa 

3)   Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum 
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4)   Pertimbangan yang lengkap 

5)  Tuntutan pidana penuntut umum 

6)   Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan   

7)   Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 

8)   Pernyataan kesalahan terdakwa 

9)   Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti 

10) Penjelasan tentang surat palsu, jika terdapat surat otentik yang 

dianggap palsu 

11) Perintah penahanan  

12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus 

dan panitera  

4.2.2.1 Fungsi Barang Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam 

Perkara Pembunuhan  

   KUHAP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit 

mengenai kedudukan dan fungsi barang bukti (corpus delicti). 

Kedudukan dan fungsi barang bukti sudah jelas tidak sama 

dengan alat bukti. Pada praktek hukum, barang bukti dalam 

perkara pembunuhan dapat berubah atau menghasilkan alat bukti 

yang sah. Sebagai contoh penyidik pada waktu penyidikan 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dua buah 

kayu (pentungan) yang diduga digunakan untuk melakukan 

pembunuhan. Barang bukti tersebut dalam proses pembuktian 
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akan menjadi alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan 

keterangan terdakwa, dengan menggali keterangan dari saksi dan 

terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan. 

   Berdasarkan uraian di atas meskipun benda sitaan 

sebagai barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk 

sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktek hukum, 

barang bukti itu secara materiil dapat berubah dan berfungsi 

sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan 

hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa. Atas dasar itu, maka dalam proses pemeriksaan 

di persidangan sering kali hakim menunda sidang, disebabkan 

penuntut umum belum mengajukan barang bukti di  persidangan. 

   Jadi dalam hal ini, walaupun barang bukti bukan 

sebagai alat bukti, namun bisa digunakan sebagai pertimbangan 

meyakinkan atau menguatkan bagi Majelis Hakim, bahwa tindak 

pidana pembunuhan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh 

terdakwa, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim 

menjadi lebih yakin dan dapat menjatuhkan putusan /vonis 

kepada terdakwa. 

4.2.2.2 Visum Et Repertum Pada Barang Bukti Perkara 

Pembunuhan 



 101

Perlu diketahui bahwa barang bukti dalam perkara 

pembunuhan tidak semua adalah benda mati (alat untuk 

membunuh), namun juga terdapat korban pembunuhan yakni 

mayat manusia. 

Korban (mayat) tersebut dikirim kepada kedokteran 

forensik Rumah Sakit setempat guna memperoleh visum et 

repertum oleh penyidik, sebab tidak mungkin barang bukti 

berupa mayat tersebut diajukan ke persidangan. Dalam visum et 

repertum akan dijelaskan bahwa matinya korban karena adanya 

tindak pidana. 

Pada tahap penyidikan, sebagimana diatur dalam 

KUHAP Pasal 133, penyidik dalam meminta keterangan ahli 

secara tertulis dalam bentuk visum et repertum dilakukan secara 

tertulis melalui surat permohonan kepada ahli kedokteran 

forensik. Surat permohonan dari penyidik tersebut, menegaskan 

maksud pemeriksaan dan apa saja yang perlu diperiksa oleh ahli 

kedokteran forensik. 

Keterangan ahli kedokteran forensik yang dituangkan 

dalam suatu laporan tertulis (visum et repertum), mempunyai 

sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-

undang, yakni alat bukti surat visum et repertum sebagai alat 

bukti pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana 
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yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan 

sesuatu hal yang masih kurang jelas tentang suatu hal atau 

keadaan. Misalnya apakah korban meninggal karena ditusuk atau 

dicekik. 

Sebab-sebab matinya korban yang dituangkan dalam 

visum et repertum nantinya akan diketahui bahwa korban 

langsung meninggal atau dianiaya terlebih dahulu baru kemudian 

meninggal. 

Selain adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti 

lain, maka visum et repertum  dapat pula memperkuat keyakinan 

hakim, mengingat visum et repertum berasal dari barang bukti 

(korban) yakni bisa diketahui bahwa korban langsung dibunuh 

atau ada penganiayaan terlebih dahulu. 

Hal tersebut penting, yaitu dengan mengetahui sebab-

sebab matinya korban, hakim dapat mempertimbangkan 

keyakinannya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, 

karena kualifikasi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam 

KUHP berbeda, demikian juga dalam hal saksi pidananya. 

4.2.2.3 Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Perkara 

Pembunuhan 

Putusan Pengadilan dalam perkara pembunuhan, selain 

mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan 
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ongkos perkara, putusan pengadilan harus juga memutuskan 

status benda sitaan (barang bukti yang disita). 

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa apabila 

perkara sudah diputus, maka barang bukti yang dikenakan 

penyitaan dikembalikan kepada orang yang disebut dalam 

putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan pengadilan, benda 

itu harus dirampas negara untuk dimusnahkan atau jika benda 

tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 

lain. 

Pada umumnya putusan pengadilan terhadap barang 

bukti perkara pembunuhan yang disita adalah sebagai berikut: 

1) Dikembalikan kepada pihak yang berhak 

Setiap putusan pengadilan, termasuk itu putusan 

pemidanaan, pengadilan menetapkan supaya barang yang 

disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima 

kembali, kecuali jika menurut undang-undang barang bukti 

tersebut harus dirampas atau dimusnahkan, hal ini ditegaskan 

dalam KUHAP Pasal 194 ayat (1). 

 Pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak 

juga dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP Pasal 192 ayat 

(2) mengatur bahwa pengadilan menetapkan supaya barang 
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bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, kecuali 

terdapat alasan yang sah. Penyerahan barang bukti sebelum 

memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap ini karena barang tersebut misalnya sangat diperlukan 

untuk mencari nafkah seperti kendaraan, alat pertanian dan 

lain-lain. 

 Penyerahan barang bukti yang dilakukan meskipun 

putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, harus 

disertai dengan syarat tertentu yakni barang bukti tersebut 

setiap saat dapat dihadirkan di pengadilan dalam keadaan 

utuh (Penjelasan KUHAP Pasal 194 ayat (3)). 

2) Dirampas untuk kepentingan negara 

Amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa 

barang bukti dirampas untuk kepentingan negara, maka 

barang bukti tersebut dinamakan barang rampasan. Menurut 

KUHAP Pasal 273 ayat (3), jika barang bukti dirampas untuk 

negara, maka jaksa menguasakan barang tersebut kepada 

kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual 

secara lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk 

dan atas nama jaksa. Selanjutnya menurut KUHAP Pasal 273 

ayat (4), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling 

lama 1 (satu) bulan. 
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Jadi pada prinsipnya barang bukti yang dirampas 

negara itu dapat di lelang, kecuali terhadap barang-barang 

tertentu yang tidak dapat dijual lelang seperti senjata api, 

narkotika, mata uang palsu dan sebagainya. 

 

 

3) Dirampas untuk dimusnahkan  

Barang bukti yang telah memperoleh putusan 

pengadilan dirampas untuk dimusnahkan, maka jaksa 

melaksanakan putusan tersebut setelah putusan pengadilan 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut 

Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/JA/7/1986, 

pemusnahan barang bukti dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan jalan 

membakar, menumbuk atau menghancurkannya sampai tidak 

dapat dimusnahkan lagi (Afiah 1989:237). 

4) Tetap dalam kekuasaan kejaksaan 

Berkaitan dengan putusan pengadilan menyatakan 

bahwa barang bukti dikembalikan kepada kejaksaan, karena 

barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, 

sehingga barang bukti tersebut tetap dikuasai oleh penuntut 

umum. 
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KUHAP Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa benda 

sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara (RUPBASAN). Adapun maksud dan tujuan disimpannya 

benda sitaan di RUPBASAN tersebut menjamin keutuhan dan 

keamanannya. 

Jadi berdasarkan putusan pengadilan barang bukti yang 

dirampas negara maupun untuk dimusnahkan, sementara waktu 

disimpan di RUPBASAN sampai pelaksanaan putusan terhadap 

barang bukti tersebut terlaksana. Namun dalam hal belum ada 

RUPBASAN di tempat yang bersangkutan, maka benda sitaan 

dapat disimpan di gudang barang bukti pada Kantor Kepolisian, 

Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank 

Pemerintah dan dalam keadaan memaksa disimpan di tempat 

penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dalam 

penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pelaksanaan izin penyitaan dalam perkara pembunuhan khususnya 

perkara pembunuhan Pasal 338 dan 340 adalah bahwa penyidik dapat 

langsung menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena 

penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang 

sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat 

izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang,  dari hasil penyitaan tersebut penyidik wajib segera 

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna 

memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang 

bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang.  

5.1.2 Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam perkara 

pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang, adalah sebagai 

pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak 

menentukan putusan pengadilan/Vonis terhadap terdakwa. 
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5.2  Saran 

5.2.1 Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam menerbitkan surat 

penetapan persetujuan penyitaan sebaiknya dalam waktu yang 

secepatnya untuk mempermudah tugas-tugas penyidik dalam proses 

penyidikan, karena surat penetapan penyitaan tersebut harus 

dilampirkan dalam berkas perkara dalam tahap penyidikan. 

5.2.2 Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus vonis terhadap 

terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan sebaiknya  

mempertimbangkan barang bukti yang ada karena dengan barang bukti 

tersebut dalam pembuktian di persidangan akan menjadi alat bukti 

yang sah sehingga dapat menguatkan keyakinan Hakim akan 

perbuatan terdakwa. 
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