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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia ialah negara hukum1. Pancasila sebagai landasan idiil 

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisah dalam penerapannya di kehidupan 

bermasyarakat. Norma yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 telah menyeluruh dan mengikat bagi warga negara Indonesia, terutama 

pengaturannya tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai 

28J Undang-Undang Dasar 1945. Dasar itulah mengapa negara Indonesia 

menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin kesejahteraan warga 

negaranya. 

Melihat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum 

baik, maka perlu mendapat perhatian. Perhatian tersebut tidak hanya ditujukan 

kepada aturan hukum positif saja, namun juga kepada aparat penegak hukum. 

Aparat penegak hukum dituntut melaksanakan dan dapat menginterpretasikan 

aturan hukum positif yang berlaku sesuai situasi dan kondisi. Hukum in 

concreto menjadi tujuan dan keinginan masyarakat, yang nantinya dapat 

dirasakan oleh masyarakat. 

Mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik 

dan dapat dirasakan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu sistem atau 

                                                                    
   1 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 
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mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran. 

Mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran tersebut 

lazim disebut dengan sistem peradilan pidana. Berkenaan dengan sistem 

peradilan pidana di Indonesia, maka hubungan dengan perkara pidana dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur komponen-

komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut yang terdiri dari legislator 

(pembuat Undang-undang), penasihat hukum (advokat), kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keenam komponen penegak hukum 

memiliki fungsi, tugas, wewenang masing-masing sebagaimana antar 

komponen penegak hukum juga memiliki hubungan koordinasi yang saling erat 

dan saling menentukan antara satu dengan yang lain.  

Kepolisian dengan tugas pokoknya ialah menerima laporan dan aduan, 

melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian menyaring perkara yang 

layak untuk diajukan ke kejaksaan. Kejaksaan sendiri memiliki tugas pokok 

ialah melakukan penyaringan perkara untuk diajukan ke pengadilan, 

menyiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, melaksanakan putusan 

pengadilan. 

Sistem peradilan pidana di Indonesia menentukan mulainya suatu 

perkara pidana ialah saat laporan ataupun aduan tersebut diproses ditingkat 

penyelidikan di kepolisian, kemudian naik menjadi penyidikan. Sesuai dengan 

penjelasan tugas pokok kepolisian bahwa nantinya perkara tersebut akan 

disaring kelayakannya untuk diajukan ke kejaksaan. Kejaksaan akan melakukan 

penyaringan perkara untuk kemudian diajukan ke pengadilan. Pengertian 
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penyaringan perkara ialah melakukan persiapan berkas dakwaan yang nantinya 

disiapkan sebagai dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim 

dalam pemeriksaan perkara pidana. Suryono Sutarto mengutarakan tujuan 

utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya 

alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk 

itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus 

dicantumkan dengan sebaik-baiknya2. Kejaksaan akan diwakili oleh Penuntut 

Umum yang bertindak sebagai wakil negara dalam persidangan perkara pidana, 

menuntut terdakwa dalam persidangan dan juga melaksanakan putusan serta 

penetapan Hakim. 

Pelaksanaan tugas dalam menangani perkara pidana, Penyidik dan 

Penuntut Umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional3. 

Hubungan fungsional dan instansional antara komponen peradilan pidana 

kepolisian dan kejaksaan telah terjalin sejak saat surat pemberitahuan 

dimulainya penyidikan. Pengertian pemberitahuan dimulainya penyidikan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Pemberitahuan dimulainya penyidikan itu 

ialah pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum, bahwa Penyidik 

telah mulai melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana tertentu”4. Dasar 

hubungan koordinasi dalam proses peradilan antara Penyidik dengan Penuntut 

Umum ialah Pasal 109 KUHAP. Penyidik wajib memberitahukan kepada 

                                                                    
         2 Suryono Sutarto, 1984, Hukum Acara Pidana jilid I, Semarang: Jurusan Hukum Pidana             

Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 68. 

         3 Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta:PT 

Rineka Cipta, hlm. 269. 
         4 Ibid., hlm. 271. 
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Penuntut Umum bahwa Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 

peristiwa yang merupakan tindak pidana ataupun Penyidik menghentikan 

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan 

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Djoko 

Prakoso mengatakan bahwa hubungan Penyidik dan Penuntut Umum 

selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal Penyidik memerlukan perpanjangan 

penahanan kepada Penuntut Umum sehubungan dengan kepentingan 

pemeriksaan belum selesai yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP5. 

Penuntut Umum dalam tugasnya dituntut untuk membuktikan bahwa 

terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan terhadapnya berdasar sejak tingkat penyidikan. Hubungan sejak 

tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan sangatlah erat. Keterkaitan 

hubungan tersebut hendaklah melihat ketentuan Pasal 110 ayat (4) dengan Pasal 

138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa 

Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera 

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib 

memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau 

belum, sedangkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal 

hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas 

perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan 

untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, 

                                                                    
5 Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 67. 
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Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada 

Penuntut Umum6. Demikian jelaslah bahwa pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 110 ayat (4) KUHAP itu adalah pemberitahuan dari Penuntut 

Umum tentang hasil penyidikan, yakni apakah hasil penyidikan sudah lengkap 

atau belum7. 

Pasal 142 KUHAP mengatur bahwa Penuntut Umum memiliki 

wewenang untuk memisah berkas perkara (splitsing) terhadap masing-masing 

terdakwa bilamana ditemukan kekurangan alat bukti dan kesaksian, serta hal-

hal lain yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP. Pemisahan 

perkara harus didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata. Hal 

itulah yang membuat Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam 

menentukan berkas perkara tersebut perlu dipisah yang kemudian akan 

mempengaruhi pada pasal yang didakwakan. 

Tindakan pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh Penuntut Umum 

merupakan salah satu tindakan dalam penegakan hukum. Pertimbangan 

terhadap pemisahan berkas perkara (splitsing), merupakan langkah represif 

dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan hukum acara.  

Adapun kasus yang akan diteliti yaitu terkait pemisahan berkas perkara 

(splitsing) atas tindak pidana pengeroyokan di Jalan Setiabudi Semarang, 

dengan pelaku berjumlah delapan orang. Kedelapan pelaku tersebut oleh 

Penuntut Umum dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) dengan jumlah 

                                                                    
         6 Harun M. Husein, Op. Cit., hlm. 216. 

        7 Ibid.,hlm. 216-217. 
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lima berkas perkara. Konsekuensinya yaitu berpotensi adanya perbedaan pasal 

dalam proses penyusunan surat dakwaan untuk masing-masing perkara, dan 

juga terhadap sanksi pidana terhadap terdakwa. Sebagaimana dalam kelima 

perkara tersebut masing-masing ada yang didakwa tunggal dengan Pasal 170 

ayat (2) ke-1 dan juga ada yang didakwa alternatif Pasal 351 ayat (2) KUHP.  

Pada dasarnya Pasal 170 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa 

“barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang…”, dimana menurut 

ketentuan itu seharusnya tidak perlu dilakukannya pemisahan (splitsing) 

terhadap perkara, karena pasal tersebut sudah ada kata “dengan tenaga 

bersama”, yang kemudian dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa 

dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1. Pasal 351 ayat (2) KUHP menjelaskan tentang 

penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana seharusnya 

di-juncto-kan dengan pasal delik penyertaan, namun tidak dilakukan demikian 

oleh Penuntut Umum.  

Dasar pemisahan berkas perkara (splitsing) seharusnya dilakukan 

terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh 

beberapa orang dalam waktu yang sama. Sedangkan atas perkara tersebut 

seharusnya bisa dibuat dalam satu berkas perkara tanpa dilakukannya 

pemisahan (splitsing) dimana hal tersebut akan mempersingkat waktu dan 

tenaga serta memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan 

(contante justitie atau fair trial), karena hanya ada satu tindak pidana saja yang 

dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama.  
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Atas dasar latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian 

dengan judul : “PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) OLEH 

JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA 

PENGEROYOKAN (STUDI KASUS PENGEROYOKAN DI JALAN 

SETIABUDI SEMARANG)”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas ialah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan 

pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam tindak pidana pengeroyokan?  

2. Bagaimanakah mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) terhadap 

kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau 

dari segi kepentingan penuntutan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan 

pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam tindak pidana pengeroyokan. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) 

terhadap kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

ditinjau dari segi kepentingan penuntutan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan atau 

dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi prakitis sebagai berikut: 

1. Segi akademis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya pengetahuan hukum pidana di Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

b. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan menambah bahan-bahan 

kajian terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh 

Penuntut Umum dalam tindak pidana pengeroyokan. 

2. Segi praktis 

a. Adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan pemisahan berkas 

perkara (splitsing) oleh Penuntut Umum dalam suatu tindak pidana 

pengeroyokan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berwenang sebagai masukan dalam upaya memahami penerapan 

pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam tindak pidana 

pengeroyokan. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk 
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melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis, dengan menilai 

gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup 

menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-

kata8. Metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata saat proses splitsing 

terhadap perkara pengeroyokan yang terjadi di Jalan Setiabudi Semarang, 

dengan menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

dan penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman 

makna-makna data yang diperoleh. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

deskriptif analitis. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan suatu 

kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya 

agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian 

sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis 

berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku9. Tujuan penulisan ini adalah ingin mengetahui pemisahan berkas 

perkara oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana pengeroyokan studi 

kasus pengeroyokan di Jalan Setiabudi Semarang. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

proses penerapan pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh Penuntut 

                                                                    
         8 Lihat Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, hlm. 14. 

         9 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223. 
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Umum dalam tindak pidana pengeroyokan secara khusus dalam kasus 

pengeroyokan di Jalan Setiabudi Semarang. Adapun elemen penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Penyidik yang menangani kasus pengeroyokan di Jalan Setiabudi 

Semarang; 

b. Penuntut Umum yang menangani kasus pengeroyokan di Jalan 

Setiabudi Semarang; 

c. Hakim yang menangani kasus pengeroyokan di Jalan Setiabudi 

Setiabudi; 

d. Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari: 

1) Putusan No. 01/PID. B/2016/PN. SMG; 

2) Putusan No. 03/PID. B/2016/PN. SMG; 

3) Putusan No. 04/PID. B/2016/PN. SMG; 

4) Putusan No. 05/PID. B/2016/PN. SMG; 

5) Putusan No. 06/PID. B/2016/PN. SMG. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi: 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Berupa 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana 

pengeroyokan, penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:  

a) Undang-Undang Dasar 1945; 
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b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana; 

d)  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

e) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 

f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 

036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; 

g)  Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 

518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang 

Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 

132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. 

2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  

penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  yaitu  berupa hasil-hasil 

penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, doktrin para ahli 

hukum. 

3) Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  penjelasan  lebih  

mendalam  mengenai  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum 

sekunder. Berupa ensiklopedia Indonesia, kamus Hukum, berbagai 

majalah maupun jurnal hukum. 
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b. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada: 

1) Penyidik maupun Penyidik Pembantu yang menangani penyidikan 

perkara pengeroyokan berjumlah tiga orang yaitu Iptu Agus 

Triyono, Bripka Hidayat Abdullah, S.H., Bripka Haryadi, S.H; 

2) Penuntut Umum yang menangani penuntutan perkara pengeroyokan 

berjumlah tiga orang yaitu Andita Rizkianto, S.H., Andi Irawan 

Haqiqi, S.H., Sutardi, S.H; 

3) Hakim yang menangani persidangan perkara pengeroyokan 

berjumlah satu orang yaitu Pudji Widodo, S.H., M.H. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing. 

Setelah proses pengolahan data selesai dan menjawab pertanyaan penelitian 

maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan 

dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan 

perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari 

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan 

kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan 

informasi baru. 
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F. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, 

sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian 

(meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis 

data) dan sistematika penulisan. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang mengauraikan mengenai tinjauan 

pustaka yang memuat penerapan hukum, Penuntut Umum, prapenuntutan, 

penuntutan, pemisahan berkas perkara (splitsing), surat dakwaan (terdiri dari 

pengertian surat dakwaan, fungsi surat dakwaan, syarat surat dakwaan, bentuk 

surat dakwaan), tindak pidana pengeroyokan (terdiri dari pengertian tindak 

pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pengeroyokan, 

unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan). 

Bab III yaitu berisi hasil Penelitian dan Pembahasan tentang analisis hukum 

dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas 

perkara (splitsing), serta mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) 

terhadap kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

ditinjau dari segi kepentingan penuntutan. 

Bab IV yaitu Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran. 
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