
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dasar Pertimbangan Dilaksanakannya Rekonstruksi Perkara 

Pembunuhan Oleh Penyidik  

Telah diketahui bahwa tugas penyidik yaitu melakukan penyidikan 

dengan maksud untuk mencari dan menemukan bukti-bukti, karena 

dengan ditemukannya bukti-bukti akan membuat terang terjadinya suatu 

tindak pidana. Dapat diketahui bahwa bukti-bukti merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu tindak pidana.  

Bukti-bukti dalam tingkat penyidikan sebenarnya hanya 

merupakan bukti permulaan saja. Oleh karena itu kebenaran dari bukti-

bukti itulah yang menentukan adalah hakim di depan sidang pengadilan. 

Bersalah tidaknya terdakwa yang bersangkutan tergantung pada penilaian 

hakim atas kebenaran alat bukti menurut undang-undang yang berlaku. 

Indonesia telah mendasarkan adanya syarat bukti yang sah yaitu sekurang-

kurangnya harus ada dua alat bukti. Selain itu, keyakinan hakim sangat 

berperan dalam memutus suatu perkara.  

Di dalam menentukan penjatuhan pidana tersebut hakim haruslah 

berpedoman pada keyakinan yang kuat dengan didukung oleh alat-alat 

bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 

berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia 



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  

Di dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan tentang jenis-jenis alat 

bukti yang sah dan ternyata rekonstruksi tidak terdapat dalam pasal 

tersebut. Oleh karena itu kedudukan rekonstruksi dalam sistem 

pembuktian bukan merupakan alat bukti. Mengingat hukum acara pidana 

Indonesia berpedoman pada ketentuan KUHAP maka dengan demikian 

tidak ada keharusan untuk melakukan rekonstruksi pada setiap usaha 

untuk mengungkap kasus pidana33.  

Penulis dalam penelitian ini, meneliti mengenai rekonstruksi dalam 

kasus pembunuhan seorang driver go-jek yang diselenggarakan oleh 

Penyidik dari Unit Resmob Polrestabes Semarang. Hasil dari rekonstruksi 

tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi untuk 

melengkapi berkas-berkas di Kejaksaan Negeri Semarang yang nantinya 

Berita Acara Rekonstruksi ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara di persidangan.  

Rekonstruksi menurut Bapak Bayu selaku Penyidik Pembantu dari 

Unit Resmob Polrestabes Semarang menyatakan bahwa walaupun 

rekonstruksi bukan suatu alat bukti, namun demikian tidak boleh 

dilupakan juga mengingat sistem pembuktian hukum acara pidana, 

keyakinan hakim sangat berpengaruh sekali. Untuk menimbulkan adanya 

keyakinan yang terkait dengan salah satu bukti lain misalnya saja 

                                                           
33Wawancara dengan Aiptu LM Suwarsono, SH, Penyidik Polrestabes Semarang,  pada hari 

Jumat, 14 Juli 2017. 



keterangan tersangka, dengan adanya rekonstruksi dalam hal-hal tertentu 

sangat diperlukan dalam proses penyidikan perkara pidana34. 

Rekonstruksi pembunuhan bagi penyidik sudah menjadi gambaran 

jelas yang dilaksanakan oleh penyidik untuk mengetahui peristiwa yang 

sebenarnya terjadi. Selain itu, dalam kasus pembunuhan rata-rata tidak 

adanya keterangan saksi yang mengetahui secara langsung juga menjadi 

alasan penyidik untuk menyelenggarakan rekonstruksi.  

Menurut Bapak Suparno selaku Ketua Majelis Hakim yang 

memutus perkara kasus pembunuhan go-jekini menyatakan bahwa peran 

rekonstruksi bagi hakim adalah sebagai gambaran jelas selama di 

persidangan tentang bagaimana dan dengan cara apa saja tersangka 

menghabisi nyawa korban pada saat kejadian pembunuhan itu 

berlangsung. Jadi rekonstruksi hanya sebagai pelengkap alat bukti untuk 

hakim, tetapi selebihnya peran rekonstruksi sangat penting bagi penyidik 

dan jaksa penuntut umum sebagai pemeriksa. Di sisi lain, kebenaran 

materiil bagi hakim dalam memutus perkara pembunuhan adalah 

berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi-saksi dan didukung fakta-fakta 

yang ada selama di persidangan. Selain itu adanya visum et repertumdalam 

kasus ini dianggap hakim sebagai alat bukti yang jelas. Dari hal-hal 

tersebut dan didukung dengan keyakinan hakim melihat fakta-fakta yang 

ada, hakim bisa menjatuhkan putusannya35. 

                                                           
34Wawancara dengan Bripka Bayu Budi Prasetyo, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, 

pada hari Jumat, 14 Juli 2017. 
35Wawancara dengan Bapak Suparno, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, 26 

Juli 2017.  



Di dalam memutus suatu perkara, bagi hakim pengakuan tersangka 

merupakan faktor yang paling penting. Walaupun demikian hakim 

tidaklah mudah untuk memutus hukuman kepada pelaku. Hakim juga 

dituntut untuk mempertanggungjawabkan putusannya tersebut. Oleh 

karena itu, hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh 

dari Penyidik dan Kejaksaan. Berita Acara Rekonstruksi juga dapat 

digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus kasus 

pembunuhan. 

Bagi Jaksa Penuntut Umum sendiri rekonstruksi juga sebagai suatu 

alat bukti untuk membantu meyakinkan hakim dalam memutus perkara. 

Dalam kasus ini selain peran rekonstruksi sebagai dasar untuk menuntut 

tersangka, penuntut umum mempunyai bukti lain seperti petunjuk yang 

berupa account members go-jek milik korban yang jelas nyata bahwa 

tersangka yang terakhir melakukan pemesanan. Hal ini didapat dari pihak 

penyidik yang bekerja sama dengan ahli ITE. Selain itu ditemukan alat 

bukti lain yang berupa sidik jari korban dan tersangka36. 

Rekonstruksi bagi penyidik dan jaksa penuntut merupakan hal 

yang penting dilakukan khususnya dalam kasus pembunuhan, karena dari 

kegiatan rekonstruksi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara 

Rekonstruksi tersebut bisa memberikan gambaran kepada hakim untuk 

memutus hukuman yang seadil-adilnya.  

                                                           
36Wawancara dengan Andi Irawan Haqiqi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, 

pada hari Kamis, 27 Juli 2017. 



Dasar hukum penyidik melaksanakan rekonstruksi yaitu 

berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang 

Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, 

khususnya di bagian buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses 

Penyidikan Tindak Pidana Bab III tentang Pelaksanaan, angka 8.3.d 

Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa metode 

teknik pemeriksaan dapat menggunakan teknik : 

1. Interview  

2. Interogasi  

3. Konfrontasi  

4. Rekonstruksi 

Dijelaskan bahwa rekonstruksi adalah salah satu teknik 

pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan 

kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi 

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya 

tindak pidana, dan untuk menguji kebenaran dari keterangan tersangka 

atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya 

tersangka sebagai pelaku yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Rekonstruksi37. 

Dasar kepentingan dilakukannya rekonstruksi pembunuhan driver 

go-jek oleh penyidik yaitu berdasarkan adanya Laporan Polisi No. Pol: 

LP/536/VII/2016/Jtg/Restabes terkait telah terjadinya suatu tindak pidana 

                                                           
37Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis 

Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, hal. 230 



dan adanya Surat Perintah Penyidikan No: Sp. 

Sidik/413/VII/2016/Reskrim. Adanya surat perintah penyidikan tersebut 

berdasarkan dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dilakukannya 

rekonstruksi.  

Lebih jelas mengenai dasar-dasar dilaksanakannya rekonstruksi 

pembunuhan yang diselenggarakan oleh penyidik kepolisian, akan 

dipaparkan kasus pembunuhan yang direkonstruksi oleh Penyidik 

Kepolisian Unit Resmob Polrestabes Semarang. Laporan Polisi No. Pol. : 

LP/536/VII/2016/Jtg/Restabes Tanggal 9 Juli 2016 tentang tindak pidana : 

Pembunuhan sub. Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan 

matinya orang. 

1. Identitas Tersangka 

a. Nama    : WAHYUDIN ANGGARA Bin  

BASRI KAIMUDIN 

b. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 31 Desember 1997 

c. Umur    : 19 tahun  

d. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

e. Kewarganegaraan   : Indonesia  

f. Tempat Tinggal   :Kampung Liyo RT 11/RW 03,  

Jakarta Timur 

g. Agama    : Islam  

h. Pekerjaan    : Swasta 

i. Pendidikan    : SD (sampai kelas II) 



 

 

2. Kasus Posisi 

Sesuai hasil pemeriksaan kepada tersangka Wahyudin Anggara Bin 

Basri Kaimudin yang dilakukan oleh Penyidik Unit Resmob 

Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pukul 

08.00 WIB di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diceritakan 

kejadian pembunuhan tersebut sebagai berikut : 

Kronologis kejadian pembunuhan tersebut diawali saat tersangka 

memesan ojek online (GO-JEK) milik korban ADI FIRMANTO pada 

pukul 03.00 dini hari dengan tujuan mengantarkan tersangka dari 

tempat kerjanya yang berada di Tembalang menuju daerah Tanah 

Mas. Setelah sampai di tempat kejadian kira-kira pukul 03.30, 

tersangka langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000,- (tiga 

puluh dua ribu rupiah). Adapun tersangka melakukan pembunuhan 

dengan cara saat selesai melakukan pembayaran dan korban hendak 

menyalakan mesin motornya, dari sebelah kanan tersangka langsung 

mengeluarkan pisau belati dengan panjang 25 cm yang sebelumnya 

sudah tersangka bawa dan diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 

pada saat itu tangan kiri tersangka memegang pundak kiri korban dan 

pisau belati tersebut dipegang oleh tersangka menggunakan tangan 

kanan dengan cara menggenggam dan langsung menggorok leher 

korban sebanyak 1 kali dari kiri ke kanan. Mengetahui leher korban 



digorok oleh tersangka, korban langsung berbalik kanan dan 

berhadapan dengan tersangka kemudian korban memegang leher 

tersangka. Pada saat itu tersangka masih memegang pisau belati dan 

kembali menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak kurang lebih 

5 kali tusukan yang selanjutnya mengakibatkan korban terjatuh. 

Setelah korban terjatuh tersangka langsung mengambil barang milik 

korban berupa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha MX Tahun 2011 dengan 

Nomor Polisi H-5157-AF.  

3. Alat-alat bukti terdiri dari: 

a. Keterangan Tersangka 

Tersangka membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya 

tersebut termasuk dalam pembunuhan yang direncanakan. Adanya 

niat untuk memiliki sebuah sepeda motor dan ia tidak sanggup 

untuk membeli, membuat ia nekat melakukan pembunuhan. 

Dengan modus memesan ojek online (GO-JEK) pada dini hari dan 

meminta diantar ke tempat yang sepi, tersangka langsung 

menghabisi nyawa korban dengan menggorok leher dan menusuk 

pinggang belakang korban.  

b. Surat-surat  

1) Visum Et Repertum nomor 145/B.68/P.F.L/VII/2016 yang 

ditanda tangani oleh dr. Arif R. Sadad, 

SH.SP.F.,M,si.Med.,DHM dari Instalasi Kedokteran Forensik 

dan Pemulasaran Jenazah RSUP Dr. Kariadi menyatakan bahwa 



dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat 

kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak 

bawah kanan dan luka lecet pada wajah anggota gerak atas. 

Selain itu didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa 

luka iris pada leher yang merobek pembuluh darah nadi besar, 

anggota gerak atas, luka tusuk pada punggung menembus paru, 

ginjal dan hati. Didapatkan tanda pelisutan paru dan tanda 

pendarahan hebat. Sebab kematiannya karena luka iris pada 

leher yang merobek pembuluh darah nadi besar yang 

mengakibatkan pendarahan hebat.  

2) Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian 

atas nama tersangka Wahyudin Anggara bin Basri Kaimudin, 

tanggal 13 Juli 2016.  

c. Petunjuk  

Adanya bukti accountmembers GO-JEK milik korban Adi 

Firmanto yang didapatkan Kepolisian dari ahli ITE dan keterangan 

saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.  

d. Barang bukti  

1) 1 (satu) unit handphone warna hitam merk huawei  

2) 1 (satu) buah sarung handphone  

3) 2 (dua) buah helm warna merah dan hijau dengan tulisan go-jek  

4) 1 (satu) buah jaket warna hijau dengan tulisan go-jek  

5) 1 (satu) buah celana jeans warna biru beserta ikat pinggang  



6) 1 (satu) buah kaos hitam corak merah muda  

7) 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru tua bertuliskan 

revolution  

8) 1 (satu) pasang sarung warna putih merk vans berikut kaos kaki  

9) 1 (satu) buah powerbank warna putih  

10) 1 (satu) buah celana dalam pria  

11) 1 (satu) buah handsfree  

12) 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 25 cm  

13) 1 (satu) pasang plat nomor H-5157-AF 

14) 1 (satu) buah jaket warna merah ada bercak darah  

15) 1 (satu) buah celana jeans ada bercak darah  

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tahun 2011 

dengan noka MH350C008K2364 nosin 50C23202.  

Pembahasan  

 Pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Wahyudin Anggara 

Bin Basri Kaimudin pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 

05.00 WIB di Jalan Tanggul Mas Raya Semarang, termasuk dalam Pasal 

339 KUHP. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Penyidik Unit Resmob 

Polrestabes Semarang dan semua keterangan tersangka maupun para saksi 

telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.   

Dasar yang melandasi diselenggarakannya rekonstruksi 

pembunuhan driver go-jek ini yaitu adanya Laporan Polisi Nomor : 

LP/B/536/VII/2016/Jateng/Restabes Smg dan Surat Perintah 



PenyidikanNomor: Sp. Sidik/413/VII/2016/Reskrim. Tidak adanya saksi 

yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa ini 

membuat peran rekonstruksi menjadi sangat penting mengingat hal 

tersebut untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai bagaimana 

tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan 

matinya driver go-jek, kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim 

untuk memutus sanksi atau hukuman bagi pelaku.  

Pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Wahyudin Anggara 

bin Basri Kaimudin tersebut direkonstruksi oleh Penyidik Unit Resmob 

Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pukul 

10.00 WIB di Tempat Kejadian Perkara. Dari hasil wawancara dengan 

Bripka Bayu Budi, dasar-dasar yang melandasi diselenggarakan 

rekonstruksi pembunuhan ini adalah untuk mengetahui secara jelas 

kejadian pembunuhan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena pada 

saat tersangka membunuh korban tidak ada saksi yang mengetahuinya. 

Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan rekonstruksi pembunuhan 

tersebut supaya dapat diketahui kronologis kejadian yang sebenarnya 

dalam rangka proses penyidikan. 

Selain itu rekonstruksi dilaksanakan jika data dan alat-alat bukti 

sudah mencukupi dan pemeriksaan sudah jelas. Tujuan diadakannya 

rekonstruksi adalah untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan 

dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dari penyidik. Bagi hakim 

dalam memutus perkara, pengakuan tersangka dalam persidangan 



merupakan faktor yang paling penting. Oleh karena itu dengan adanya 

rekonstruksi apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka Berita 

Acara Rekonstruksi dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan 

oleh tersangka. 

Dalam proses peradilan, salah satu aspek yang penting adalah 

kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Meski demikian hakim 

tidak mudah untuk memutus dan menerapkan sanksi. Hakim dituntut 

untuk mempertanggungjawabkan putusannya. Oleh karena itu, hakim 

perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari Penyidik 

maupun Jaksa Penuntut Umum. Berita Acara Rekonstruksi dapat 

dipergunakan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus kasus 

pembunuhan. 

Pertimbangan penyidik melakukan rekonstruksi pembunuhan 

tersebut adalah: 

Pertimbangan Fakta  

 Atas dasar pemeriksaan yang dilakukan penyidik berikut fakta-

fakta yang terungkap adalah sebagai berikut: 

a. Perbuatan tersangka Wahyudin Anggara dalam melakukan tindak 

pidana pembunuhan terhadap korban Adi Firmanto, dikarenakan 

tersangka ingin memiliki sepeda motor. Maka dari itu tersangka 

berniat mempunyai motor dengan cara memesan ojek online melalui 

aplikasi go-jek dengan tujuan di tempat sepi agar mempermudah 

aksinya membunuh korban. 



b. Pada saat tersangka melakukan pembunuhan tersebut, tidak ada saksi 

yang mengetahui perbuatannya tersebut.  

c. Dari hasil rekonstruksi beserta Visum Et Repertum, dapat diketahui 

bahwa tersangka membunuh korban dengan cara menggorokkan pisau 

belati ke leher korban terlebih dahulu kemudian menusuk pinggang 

bagian belakang sebanyak kurang lebih 5 kali. 

Pertimbangan Hukum  

Perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 

KUHP atau 339 KUHP subsidair Pasal 365 ayat (3) KUHP, maka penyidik 

perlu menyelenggarakan rekonstruksi pembunuhan tersebut dengan dasar : 

a. Pasal 7 ayat (1) huruf g, h dan j KUHAP yaitu penyidik berwenang 

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi, berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan berwenang 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.  

b. Pasal 11 KUHAP yaitu “Penyidik pembantu mempunyai wewenang 

seperti dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.   

Alasan-alasanmengapa tindak pidana pembunuhan perlu dilakukan 

rekonstruksi yaitu: 

1. Untuk menguatkan keterangan tersangka sesuai dengan hasil 

pemeriksaan dan sebagai gambaran bagi hakim untuk memutus 

perkara tersebut 



2. Tidak adanya saksi pada saat kejadian  

3. Tidak sesuainya keterangan tersangka dengan keterangan saksi, 

sehingga penyidik perlu mencari keterangan yang sebenarnya.  

Dapat diketahui tujuan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik 

adalah untuk membantu hakim agar mempunyai gambaran yang jelas 

mengenai peristiwa dan tempat kejadian yang sebenarnya. Selain itu 

pembunuhan yang terjadi pada saat tersangka membunuh korbannya tidak 

ada yang mengetahui secara langsung bagaimana cara tersangka 

membunuh. Maka dari itu peran rekonstruksi dalam hal seperti ini sangat 

penting untuk memberikan kejelasan yang sesungguhnya dan bisa 

memperlancar proses penyidikan. 

B. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara PembunuhanOleh Penyidik  

Pelaksanaan rekonstruksi adalah penanganan perkara menurut 

urutan-urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Penyidik bisa 

melaksanakan rekonstruksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap 

tersangka dan saksi-saksi yang mengetahui secara langsungserta 

mengumpulkan barang bukti dalam perkara yang terjadi, yang tujuannya 

adalah untuk menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan.  

Berikut ini akan digambarkan bagaimana prosedur yang harus 

dilakukan oleh penyidik agar bisa menyelenggarakan rekonstruksi.  

 

 

 



SKEMA PROSEDUR MELAKUKAN REKONSTRUKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Laporan Polisi, 

bagian Resmob meminta ijin 

kepada Kapolrestabes sebagai 

penanggung jawab 

pelaksanaan rekonstruksi. 

Setelah Kapolrestabes memberi 

ijin dengan pertimbangan 

keamanan bagi tersangka, 

Kapolrestabes memberi Surat 

Perintah untuk menjalankan 

rekonstruksi. 

Sebelum melakukan rekonstruksi 

di TKP, pihak Kepolisian wajib 

memberitahu pihak yang 

berwenang di TKP tersebut. 

Berdasarkan surat perintah 

tersebut, anggota Resmob bisa 

melakukan rekonstruksi. 



Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/536/VII/2016/Jateng/ 

Restabes Smg yang dibuat oleh Bripka Himawan dan ditandatangani oleh 

AKBP Mugiyono sebagai perwakilan Kapolrestabes Semarang, artinya 

penyidik sudah mendapat persetujuan melakukan rekonstruksi.Kemudian 

dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. 

Sidik/413/VII/2016/Reskrim, penyidik Unit Resmob Polrestabes 

Semarang bisa menyelenggarakan rekonstruksi setelah mendapat izin 

melakukan rekonstruksi.  

Pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan seorang driver go-jek 

bernama Adi Firmanto dan tersangka Wahyudin Anggara diselenggarakan 

oleh Penyidik dari Unit Resmob Polrestabes Semarang dengan dibantu 

oleh Tim INAFIS dari Polrestabes Semarang. Tim INAFIS itu sendiri 

merupakan bagian dari Kepolisian yang bertugas khusus untuk olah TKP 

dan mendokumentasikan selama rekonstruksi berlangsung.  

Jika penyidik sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan 

rekonstruksi, maka penyidik dan TIM INAFIS bisa langsung 

melaksanakan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan 

rekonstruksi tersebut.  

Sebelum diselenggarakannya rekonstruksi Tim INAFIS sudah 

terlebih dahulu mendokumentasikan TKP yang hasilnya dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemotretan TKP yang dibuat oleh Bripka Bambang. 

Pelaksanaan rekonstruksi tersangka Wahyudin Anggara juga dihadiri oleh 

Pengacara dan Jaksa Penuntut.  



Berikut ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik 

untuk melakukan rekonstruksi. 

 

SKEMA PELAKSANAAN REKONSTRUKSI  
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3. Adanya korban 

pengganti  

4. Adanya kamera 

untuk 

mendokumentas

ikan setiap 

adegan 

rekonstruksi  

5. Persiapan 

barang bukti 

yang digunakan 

tersangka  
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Rekonstruksi.  

Hasil pelaksanaan 

rekonstruksi 

dituangkan dalam 

BAP Rekonstruksi 

disertai dokumen 

foto saat peragaan 

rekonstruksi. 



Tiga tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam melaksanakan 

rekonstruksi pembunuhan driver go-jek Adi Firmanto dengan tersangka 

Wahyudin Anggara, yakni : 

1. Persiapan rekonstruksi  

a. Setelah keluarnya Sprint No: Sp.Sidik/413/VII/2016/Reskrim yang 

sudah disetujui oleh Kapolrestabes, kemudian menunjuk penyidik 

dari Unit Resmob dengan dibantu oleh Tim INAFIS untuk 

melaksanakan rekonstruksi.  

b. Tersangka bisa melakukan rekonstruksi dengan keadaan yang sehat 

jasmani dan rohaninya karena kondisi tersangka juga 

mempengaruhi keterangan-keterangan yang akan disampaikan 

dalam tiap adegan.   

c. Menunjuk Brigadir Feri Abidin sebagai peran pengganti korban. 

d. Tim INAFIS juga mempersiapkan peralatan yang akan digunakan 

selama pelaksanaan rekonstruksi, seperti :kamera, barang bukti, 

panah identifikasi serta tulisan yang digunakan oleh tersangka dan 

korban.   

2. Pelaksanaan rekonstruksi  

a. Sebelum dilaksanakan rekonstruksi, petugas juga meminta bantuan 

kepada keamanan sekitar TKP untuk membantu menjaga 

keamanan selama rekonstruksi berlangsung.  

b. Selama pelaksanaan rekonstruksi berlangsung, petugas mengatur 

adegan tiap adegan secara berurutan sesuai perbuatan yang 



dilakukan tersangka dan mecocokkannya dengan keterangan 

tersangka. 

c. Setelah menyelesaikan sepuluh adegan rekonstruksi, penyidik 

membuat Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi yang dibuat oleh 

AKP Sugeng Suprijanto. 

3. Penutup  

Hasil pelaksanaan rekonstruksi tersebut dibuat BAP Rekonstruksi yang 

disertai 10 foto adegan, kemudian ditandatangani oleh Pengacara, 

Jaksa Penuntut dan tersangka.  

Tersangka Wahyudin Anggara diperintahkan untuk melakukan 

peragaan dalam pemeriksaan rekonstruksi, karena diduga keras 

berdasarkan barang bukti yang telah melakukan tindak pidana 

pembunuhan terhadap Korban Adi Firmanto yang mengakibatkan matinya 

orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 339 

KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 365 ayat (3) KUHP yang 

diketahui terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2016 kira-kira jam 05.00 pagi di 

Jalan Tanggul Mas Raya . 

Sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat oleh 

Penyidik AKP Sugeng Suprijanto pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 

2016 pukul 10.00 WIB, penyidik melaksanakan rekonstruksi pembunuhan 

yang dilakukan oleh Wahyudin Anggara dengan disaksikan oleh Kresna 

Tri Surja Hadiwidjaya, S.H. (sebagai Pengacara dari Tersangka), Andi 



Irawan Haqiqi, S.H (sebagai Jaksa Penuntut) dan Feri Abidin (sebagai 

Korban). 

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan rekonstruksi, yaitu : 

1. Nomor urut dan panah identifikasi  

2. Kamera digital  

3. Tulisan yang digunakan oleh tersangka dan korban  

4. Garis polisi  

5. Pisau belati yang panjangnya kurang lebih 25cm. 

Jalannya pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan 

oleh Wahyudin Anggara terdiri dari 10 adegan, adegan tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

Gambar 1  

      

Adegan 1: Tersangka WA memesan go-jek melalui aplikasi dari 

Jalan Sirojudin Tembalangdengan tujuan di Jalan 

Brotojoyo Semarang. Tersangka sudah mempersiapkan 

satu pisau belati sepanjang kurang lebih 25 cm dan 

diselipkan di pinggang sebelah kiri. 



Gambar 2 

 

 

Adegan 2  : Kira-kira pukul 03.30 WIB, Korbantiba di Jalan 

Sirojudin Tembalang menjemput Tersangka dan 

mengantarkan ke alamat tujuan pemesanan di Jalan 

Brotojoyo Semarang.  

 

Gambar 3 

 

 
 

Adegan 3     : Tersangka Wahyudin Anggara meminta berhenti di 

Jalan Tanggul Mas Raya Semarang.  

 

 

 

 

 



Gambar 4 

 

 

Adegan 4: Setelah berhenti di Tanggul Mas Raya, Tersangka 

membayar biaya ongkos ojek kepada Korbansebesar 

Rp. 32.000.00. Di dalam adegan tersebut, posisi korban 

dan tersangka saling berhadap-hadapan). 

 

Gambar 5 

 

 

Adegan 5: Selesai menerima pembayaran, Korban berjalan ke arah 

sepeda motornya dan menghidupkan kembali kunci 

kontak sepeda motor.  

 

 

 



Gambar 6 

 

 

Adegan 6: Dari arah belakang Tersangka mengeluarkan satu pisau 

belati sepanjang kurang lebih 25 cm yang sudah 

diselipkan di pinggang kirinya dan langsung 

menggorokkan ke leher korban dari kiri ke kanan 

sebanyak 1 kali. 

 

 

Gambar 7 

 

 
 

Adegan 7: Korban mengetahui lehernya digorok, langsung 

berbalik arah dan memegang leher tersangka. 

 

 

 



Gambar 7.1 dan 7.2 

 

 

 

Gambar 7.3 dan 7.4 

 

 

Di dalam adegan ketujuh, tersangka dan korban saling berhadap-hadapan 

dan korban melakukan perlawanan terhadap tersangka. Melihat korban 

yang pada saat itu memegang lehernya, tersangka langsung menggorok 

leher korban sebanyak satu kali dan menusuk pinggang bagian kiri korban 

sebanyak enam kali untuk memastikan korban jatuh dan motor tersebut 

bisa dibawa tersangka.  



Gambar 8 

 

Adegan 8: Mengetahui Korban memegang lehernya,  

Tersangka yang masih memegang pisau tersebut 

langsung menusukan ke punggung korban kurang lebih 

6 kali.  

 

Gambar 9 

 

 

Adegan 9: Mengetahui Korban terjatuh di pinggir 

jalan selanjutnya Tersangka membuang pisau belati di 

Jalan Tanggul Mas Raya. 

 

 

 

 



Gambar 10 

 

 

 Adegan 10: Tersangka mengambil sepeda motor korban dan  

selanjutnya pergi melarikan diri.  

 

   Adegan-adegan yang dilakukan oleh pelaku dan korban harus 

sesuai dengan keterangan pelaku yang tertuang dalam berita acara 

pemeriksaan, yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Rekonstruksi yang disertai dokumen berupa foto-foto dan di 

tanda tangani oleh Tersangka, Penasehat Hukum Tersangka dan Jaksa 

Penuntut. Penyidik harus jeli dan cermat dalam mencocokkan 10 adegan 

tersebut dengan keterangan-keterangan yang ada, karena dimungkinkan 

akan ditemukan bukti-bukti baru. Peran TIM INAFIS juga bertugas 

mendokumentasikan tiap-tiap adegan secara jelas. 

 Pelaku peragaan rekonstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Tersangka Wahyudin Anggara memperagakan sebagai dirinya sendiri 

2. Korban Adi Firmanto, diperagakan oleh Brigadir Feri Abidin, SH 

(anggota Penyidik Resmob Polrestabes Semarang). 



Pembahasan  

   Dari gambaran sepuluh adegan rekonstruksi yang diselenggarakan 

oleh Penyidik dapat diketahui bahwa tersangka melakukan rekonstruksi 

secara berurutan dan sesuai dengan fakta adegan yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Bayu yang 

mengatakan bahwa selama dilaksanakannya rekonstruksi di tempat 

kejadian perkara, tersangka melakukan adegan-adegan sesuai dengan 

keterangannya di berita acara pemeriksaan.  

Sama halnya dengan Bapak Andi Haqiqi (Jaksa Penuntut Umum) 

yang juga berada di TKP pada saat jalannya rekonstruksi, menyatakan 

bahwa tersangka pada saat dilakukannya rekonstruksi keterangannya 

sesuai dengan berita acara pemeriksaan.  

Tetapi Pak Andi menjelaskan bahwa keterangan tersangka pada 

saat di persidangan ada yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah 

ada. Hal ini karena pada saat di persidangan, suasana yang tertib dan tidak 

adanya pihak penyidik yang mempengaruhi keterangan tersangka.  

   Dalam pelaksanaan rekonstruksi, petugas Kepolisian yang ditunjuk 

untuk melakukan rekonstruksi yaitu: 

a. Penyidik (Pasal 1 angka (1) KUHAP) 

Yang dimaksud penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan.  



b. Penyidik Pembantu (Pasal 10 angka (1) KUHAP) 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat 

kepangkatan dalam ayat (2) dalam pasal ini.  

c. Sabhara (Samapta Bhayangkara)  

Anggota Sabhara dalam rangka rekonstruksi berwenang melakukan 

pengamanan di tempat kejadian pelaksanaan rekonstruksi, hal ini 

dilakukan karena biasanya dalam pelaksanaan rekonstruksi 

masyarakat berdatangan ke lokasi rekonstruksi untuk menyaksikan 

jalannya rekonstruksi. Petugas Sabhara bertugas melakukan 

penjagaan dan pengawasan serta kegiatan lainnya untuk 

memelihara dan melindungi keselamatan pihak manapun termasuk 

agar rekonstruksi berjalan dengan lancar dan tertib.  

d. Reserse Kriminal (Reskrim) 

Tugas Reskrim dalam rangka rekonstruksi adalah untuk memantau 

masyarakat di lokasi rekonstruksi untuk mendapatkan 

kemungkinan ada tidaknya yang terlibat dalam tindak pidana yang 

direkonstruksi atau kemungkinan terdapat infromasi baru yang 

berkaitan dengan kejadian yang sedang direkonstruksikan saat itu. 

Selain itu, tugas Reksrim lainnya yaitu: 

1) Menentukan waktu dan tempat, jika menurut situasi saat itu 

memungkinkan dilakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian 

Perkara (TKP) yang sebenarnya. Pelaksanaan rekonstruksi 



dapat dilakukan di luar TKP. Hal ini dilakukan demi keamanan 

tersangka dari amukan masyarakat atau keluarga korban, yang 

memungkinkan bisa mengganggu jalannya rekonstruksi, selain 

itu juga untuk menghemat biaya.  

2) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk rekonstruksi 

Peralatan yang perlu disiapkan adalah alat peraga untuk 

melakukan rekonstruksi. Alat-alat tersebut berupa mainan yang 

dibuat menyerupai bentuk aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk 

keamanan pelaku maupun peraga rekonstruksi. Apabila dalam 

hal ini korban meninggal dunia, peraganya bisa digantikan oleh 

petugas yang telah ditunjuk, jika korban yang meninggal 

seorang bayi/anak kecil bisa digantikan dengan boneka. 

   Rekonstruksi pembunuhan driver go-jek dengan tersangka 

Wahyudin Anggara ini dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

yang sebenarnya. Walaupun pada Juklak dan Juknis Polri menyebutkan 

bahwa “rekonstruksi dapat dilakukan di TKP yang sebenarnya”. Kata 

“dapat” tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak harus 

dilaksanakan di TKP yang sebenarnya, tetapi juga dapat dilakukan 

diluar TKP yang bukan sebenarnya. Tidak lupa juga dalam pelaksanaan 

rekonstruksi harus memperhatikan faktor keamanan diri si tersangka.  

  Berdasarkan wawancara dengan Bripka Bayu yang mengatakan 

bahwa “idealnya rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara 

yang sebenarnya, tetapi dalam prakteknya tidak semua rekonstruksi 



dilaksanakan di TKP. Hal itu dilakukan demi keamanan dari tersangka 

sendiri”.  

  Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi 

pada dasarnya dilakukan di TKP yang sebenarnya. Tetapi bisa 

dimungkinkan adanya hal-hal yang bisa menghambat pelaksanaan 

rekonstruksi, maka pelaksanaannya dilakukan di luar TKP. Hal ini 

untuk mencegah amukan dari keluarga korban, rekan korban dan 

masyarakat yang emosi dengan perbuatan tersangka.  

C. HambatanYang Timbul Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara 

Pembunuhan 

Aparat Kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terkadang 

menemukan hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak lancarnya 

pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan. Jika adanya faktor penghambat 

dalam pelaksanaan rekonstruksi, otomatis akan berpengaruh dalam 

keberhasilan pemeriksaan tindak pidana. Hambatan tersebut bisa timbul 

karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja.  

Secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan rekonstruksi pembunuhan 

disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : 

1. Faktor intern, yaitu: 

a. Tidak Adanya Saksi  



Agar mempermudah penyidik dalam melakukan rekonstruksi 

pembunuhan, sangat penting dibutuhkan keterangan saksi karena 

saksi dapat memberikan keterangan yang bermanfaat bagi 

penyidik. Tetapi dalam kasus pembunuhan berencana tidak adanya 

saksi pada saat kejadian juga dimaklumkan. Oleh karena itu 

penyidik bisa menggunakan suatu bukti petunjuk sebagai suatu 

keterangan yang membantu proses penyidikan. 

b. Tidak didukung dengan biaya yang mencukupi juga membuat 

pelaksanaan rekonstruksi sedikit terhambat, karena dalam 

melaksanakan rekonstruksi juga dibutuhkan biaya agar 

penyelenggaraannya berjalan dengan lancar. 

c. Jaksa Penuntut Umum  

Kurangnya koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. 

Terkadang lambannya pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan 

penyidik membuat JPU tidak bisa bekerja secara cepat. Lambannya 

pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan penyidik juga membuat 

tempat kejadian perkara yang semestinya harus steriil dan dipasang 

garis polisi, pada saat hari dilakukannya rekonstruksi keadaannya 

sudah berubah38. 

2. Faktor ekstern, yaitu: 

a. Manusia  

                                                           
38Op.Cit 



Dalam pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan, banyak pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Mulai dari pihak 

Jaksa Penuntut Umum, Pengacara sampai pada saksi-saksi. Tetapi 

bisa juga hambatan itu muncul dari pihak lain, yakni: 

1) Masyarakat  

a) Saat rekonstruksi sedang berlangsungmasyarakat sekitar 

beramai-ramai ingin melihat pelaksanaan rekonstruksi 

secara langsung. Sehingga perlu adanya pengamanan yang 

ketat terutama pengamanan kepada tersangka, karena hal ini 

untuk menghindari amukan dari pihak tertentu maupun 

masyarakat yang emosi terhadap tersangka.  

b) Masyarakat belum mengetahui pentingnya barang bukti. 

Sehingga TKP yang sebenarnya pada saat dilakukan 

rekonstruksi sudah banyak yang berubah. Hal ini sangat 

penting untuk menemukan barang bukti baru. Jadi TKP 

harus tetap asli sebelum penyidik datang untuk mengolah 

TKP. Semakin lengkap barang bukti yang berhasil 

ditemukan maka akan memperlancar proses penyidikan 

yang dilakukan.  

c) Kurangnya kerjasama antara petugas dengan masyarakat. 

Umumnya masyarakat takut memberikan keterangan yang 

dibutuhkan penyidik pada saat dilakukan rekonstruksi. 

 



2) Keluarga dan Rekan Korban  

Pada saat rekonstruksi berlangsung, keluarga atau rekan 

korban yang masih emosi ingin melakukan pembalasan 

terhadap tersangka.  

Penyidik Unit Resmob Polrestabes Semarang dalam 

menyelenggarakan rekonstruksi pembunuhan yang menewaskan driver go-

jek Adi Firmanto pada saat di TKP tidak mengalami hambatan yang 

berarti, karena tersangka pada saat itu bisa melakukan adegan-adegan 

secara berurutan dengan baik dan lancar. Masyarakat yang menyaksikan 

jalannya rekonstruksi juga dapat bekerja sama dengan baik, sehingga 

rekonstruksi tersebut berjalan dengan tertib dan lancar.  

Meskipun secara umum banyak hambatan-hambatan yang dialami 

oleh penyidik dalam melakukan rekonstruksi, tetapi semua hambatan 

tersebut bisa diatasi dengan berbagai usaha dan rasa tanggung jawab dari 

pihak-pihak sebagai penegak hukum. Adapun usaha-usaha untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada, penyidik dapat melakukan 

sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya rekonstruksi, sehingga masyarakat tidak hanya melihat saja 

tetapi juga mengerti alasan dilaksanakannya rekonstruksi tersebut39. 

Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat bekerja sama menjaga dan 

mendukung kelancaran jalannya rekonstruksi.  

 

                                                           
39Wawancara dengan Ipda Dirga Abriawan, pada hari Kamis 13 Juli 2017. 


