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    BAB IV 

                   PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu 

dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan Penuntut Umelakukan (splitsing) pada perkara pidana 

pengeroyokan di Jalan Setiabudi ialah, 

a. Untuk mempermudah pembuktian Penuntut Umum saat persidangan; 

b. Para terdakwa dijadikan saksi mahkota untuk perkara terdakwa lain; 

c. Untuk menjaring terdakwa dengan menitikberatkan perannya demi 

kepentingan penuntutan; 

d. Pasal 142 KUHAP; 

e. Terdapat kekurangan saksi dan tanpa didukung alat bukti lain yang 

secara langsung mempengaruhi kurangnya pembuktian bagi Penuntut 

Umum di persidangan; 

f. Penangkapan dan penahanan terdakwa berbeda-beda; 

g. Terdapat pelaku yang terdiri beberapa orang; 

h. Terdapat terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang.  

Pertimbangan-pertimbangan tersebut termasuk kriteria yang mendasari 

Penuntut Umum yang menangani kasus pengeroyokan di Jalan Setiabudi 

Semarang dalam memutuskan melakukan splitsing pada berkas perkara. 

Dasar pertimbangan tersebut tidaklah mengikat untuk setiap perkara yang 
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displit, artinya harus melihat kebutuhan dari kasus yang terjadi seperti apa, 

maka dari itu Penuntut Umum wajib memahami saat pemeriksaan berkas. 

Mengingat juga kewenangan Penuntut Umum melakukan pemisahan 

berkas perkara diatur dalam Pasal 142 KUHAP. 

2. Mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh Penuntut Umum 

dilakukan pada saat tahapan prapenuntutan, saat Penuntut Umum  

mengembalikan berkas kepada Penyidik ataupun Penyidik Pembantu 

disertai petunjuk bahwa berkas tersebut harus dipisah demi kepentingan 

penuntutan. Berdasarkan kasus tindak pidana pengeroyokan di Jalan 

Setiabudi Semarang, mekanisme pemisahan masing-masing perkara ialah: 

a. Putusan Nomor 01/PID.B/2016/PN.SMG, dipisah saat prapenuntutan 

oleh Penuntut Umum dengan mengembalikan berkas kepada Penyidik 

ataupun Penyidik Pembantu disertai petunjuk akan dijadikan saksi 

mahkota karena minim saksi dan tanpa didukung alat bukti lain; 

b. Putusan Nomor 03/PID.B/2016/PN.SMG, dipisah saat prapenuntutan 

oleh Penuntut Umum dengan mengembalikan berkas kepada Penyidik 

ataupun Penyidik Pembantu disertai petunjuk akan dijadikan saksi 

mahkota karena minim saksi dan tanpa didukung alat bukti lain; 

c. Putusan Nomor 04/PID.B/2016/PN.SMG, dipisah oleh Penyidik 

ataupun Penyidik Pembantu karena ditangkap dan ditahan terakhir 

serta berkas dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik 

disertai petunjuk untuk disempurnakan dengan penambahan pasal 

penganiayaan; 
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d. Putusan Nomor 05/PID.B/2016/PN.SMG, dipisah oleh Penyidik 

ataupun Penyidik Pembantu dan telah telah cukup untuk kepentingan 

penuntutan menurut pertimbangan Penuntut Umum dibuktikan berkas 

langsung dinyatakan lengkap; 

e. Putusan Nomor 06/PID.B/2016/PN.SMG, dipisah oleh Penyidik 

ataupun Penyidik Pembantu karena terdakwa masuk dalam daftar 

pencarian orang yang menyebabkan ditangkap dan ditahan berbeda 

dengan terdakwa lainnya serta telah cukup untuk kepentingan 

penuntutan menurut pertimbangan Penuntut Umum dibuktikan berkas 

langsung dinyatakan lengkap. 

B. Saran  

Perihal pemisahan berkas perkara (splitsing) yang diatur dalam Pasal 142 

KUHAP, disarankan adanya aturan hukum positif misalnya seperti peraturan 

ataupun keputusan Jaksa Agung yang mencatumkan pertimbangan-

pertimbangan atau parameter yang dapat dijadikan dasar Penuntut Umum 

untuk melakukan splitsing terhadap suatu perkara, sehingga menimbulkan 

keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum bagi para pihak terlebih bagi 

terdakwa.  
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