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FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM MENENTUKAN
PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Di Polres Mataram)

BAYU WIDIYANTORO WIBOWO
D1A 011 066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam
menentukan pelaku tindak pidana dan mengetahui faktor-faktor yang
menjadi penghambat di TKP bagi pihak kepolisian. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis

Penelitian ini menyatakan bahwa sidik jari berfungsi sebagai bukti
petunjuk dan keterangan ahli serta faktor yang menjadi penghambat di
TKP adalah t idak terdokumentasinya sidik jari penduduk di kepolisian,
cuaca, binatang buas, masyarakat yang minim pengetahuan akan olah TKP,
keterlambatan petugas identifikasi dalam proses identifikasi. Adapun saran
dalam penelitian ini yaitu, perlu adanya penguatan substansi pengaturan
mengenai sidik jari dan mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan
berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penyusun menyarankan untuk
mengambil sidik jari diusia sedini mungkin.

Kata kunci: Sidik Jari, faktor penghambat di TKP

THE FUNCTION OF FINGERPRINT IDENTIFICATION IN
DETERMINING OF CRIMES

(A Study in Police Office Mataram)

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the function of fingerprint
identification in determining of crimes and to knowing the factors that be
berrier the scene of case for the police. This research uses empirical legal
research to approach legislation, conceptual, and sociological.

The results of this study indicate that the fingerprint have been
functional as an instrument evidence of clue and become as expert
statements. The berrier in the scene of case are, the society have been less
knowledge about procedure of identification in scen of case, and deffered of
the officer in indentification’s process. The suggestions of this research that
must be strangeht in the ruler of substance about fingerprint and relize that
the types of fingerprint is never change from born until death, so that
constituent suggest for take the fingerprint of peoples that early age as
possible.

Keywords: Fingerprint, barrier’s factor in the scene of case.
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A. PENDAHULUAN

Dalam proses penyidikan, menemukan sebuah kebenaran atas

semua peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu adalah sulit

dan tidak mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya

kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi,

sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam

mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang

selengkap-lengkapnya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak

pidana yang sebenamya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di

depan sidang pengadilan.

Dalam pembuktian tindak pidana hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Menurut Pasal 184 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti

yang sah adalah:1

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam

mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun

korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut, untuk

1Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.
8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, Psl. 184
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mendukung terlaksananya proses penyidikan, maka penyidik mencari

alat-alat bukti yang sah  untuk membuat suatu perkara menjadi jelas dan

tepat dalam menentukan pelaku tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat

membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin

mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung

sulit, seperti halnya juga yang di alami oleh seorang polisi dalam

mengungkap suatu kejahatan.

Salah satu metode untuk mengungkap tindak pidana adalah

metode sidik jari yang merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki

seseorang. Bentuk dan polanya berbeda-beda, dalam artian tidak ada

pola sidik jari yang sama persis. Dengan demikian, bisa dikatakan sidik

jari mewakili identitas masing-masing orang. Dengan ditemukannya

metode menggunakan sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi,

memperjelas dan mengungkap kasus-kasus pidana, baik itu terhadap

korban maupun pelaku kejahatan.

Sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam

penyelesaian perkara pidana. Metode sidik jari

(Dactylosscopein/Daktiloskopi) adalah hasil reproduksi tapak jari,

telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan

dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada
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permukaan benda.2 Jadi, daktiloskopi merupakan ilmu yang

mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau

proses identifikasi orang.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa

permasalahan: (1). Bagaimana fungsi identifikasi sidik jari dalam

menentukan pelaku tindak pidana di Polres Mataram? (2). Apakah yang

menjadi hambatan dalam mengidentifikasi sidik jari di tempat

kejadian perkara?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1). Untuk

mengetahui fungsi identifikasi sidik jari dalam menentukan pelaku tindak

pidana di Polres Mataram. (2). Untuk mengetahui hambatan dalam

mengidentifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah: (1). Manfaat Akademis: Dapat memberikan sumbangan

pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya mengenai fungsi identifikasi sidik jari dalam menentukan

pelaku tindak pidana. (2). Manfaat Teoritis: Diharapkan dapat membantu

dalam pengembangan dari segi ilmu hukum pidana khususnya dengan

perkembangan dari suatu tindak pidana. (3). Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menegaskan

bagaimana sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara

pidana serta dapat dijadikan tuntunan bagi para pihak didalam melakukan

2Yudi Ariyanto, Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2013, hlm. 19.
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suatu penelitian maupun dalam penerapannya sebagai bahan hukum baik

dilingkup lembaga pendidikan maupun dilingkup lembaga peradilan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Sumber dan jenis data

dalam penelitian ini terdiri dari data primer (data lapangan) dan data

sekunder (data kepustakaan) terdiri dari peraturan perundang-undangan,

teori-teori, pendapat ahli hukum (doktrin), buku, serta jurnal hukum.

Pengumpulan data primer (data lapangan) dilakukan dengan cara

wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak terkait dan untuk

data sekunder (data kepustakaan) dilakukan dengan cara studi dokumen.

Analisa data dilakukan secara sistematis, dengan metode kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Menentukan Pelaku Tindak

Pidana Di Polres Mataram

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak

dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga melalui sidik jari seseorang

dapat dikenali. Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai  sidik

jari yang sama dengan manusia yang lainnya, sehingga mempermudah

penyidik untuk proses identifikasi pelaku tindak pidana.

Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat

penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian di bidang Unit

Reserse Kriminal (Reskrim) bagian identifikasi. Pada proses

ldentifikasi sidik jari dalam tindak pidana dilakukan oleh penyidik
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bagian ldentifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau

masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi,

semua kasus (khususnya tindak pidana pencurian) lebih menekankan

untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari.

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari

merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya

pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat

bukti pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan

ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti

yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah.3

Berdasarkan hasil wawancara dengan I KM. Krisna DP

(Kepala Unit Identifikasi Sidik Jari) yang diwawancarai pada tanggal

7 April, yang menyatakan bahwa:4

“Pada proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana

dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi, baik pelaku yang

belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun yang

sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus lebih

menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari”.

Dalam hal ini, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan

proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana khususnya

3A Dewi Ayu Veneza, Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku
Tindak Pidana, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar) 2013, hlm. 52

4 Hasil wawancara dengan Kepala Unit Identifikasi Polres Mataram, di Polres Mataram.
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dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi dari proses alat-alat

penyidik, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, pemeriksaan

di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan

sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara

(penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat), penyitaan,

penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut

umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pentingnya proses identifikasi ditempat kejadian perkara guna

mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana di

tempat kejadian perkara dan yang terpenting ialah menemukan sidik

jari latent dari pelaku tindak pidana. Kemudian s i d i k  j a r i

l a t e n t akan l a n g s u n g dicocokan dengan sidik jari yang

diduga milik tersangka atau orang yang dicurigai dengan

menggunakan alat yang disebut Mumbis.

Keberadaan metode sidik jari belakangan ini mampu berjalan

sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menemukan dan menentukan

pelaku tindak pidana. Fungsi identifikasi sidik jari dalam menentukan

pelaku tindak pidana harus sesuai dengan buki-bukti yang terdapat di

TKP. Penilaian terhadap alat bukti petujuk berdasarkan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 ayat (2)

didasarkan pada 3 (tiga) kreteria yaitu:
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1. Keterangan saksi;
2. Keterangan surat; dan
3. Keterangan terdakwa

Sidik jari sebagai alat bukti dapat diperoleh dari tiga kriteria

tersebut diatas dan ditambah lagi dengan adanya keterangan ahli

sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari untuk memberikan

keterangan terhadap alat bukti sidik jari tersebut guna menentukan

pelaku tindak pidana.

Dari hasil penelitian di Polres Mataram fungsi sidik jari

berperan sebagai suatu alat bukti untuk menentukan pelaku tindak

pidana dan sidik jari berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk dan

keterangan ahli dalam mengungkap pelaku tindak pidana, karena alat

bukti keterangan ahli sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari

untuk memberikan keterangan guna menemukan pelaku tindak

pidana.

2. Hambatan Dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Di Tempat

Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan I KM.

Krisna DP (Kepala Unit Identifikasi) yang diwawancarai pada

tanggal 7 April 2015, terdapat beberapa hambatan dalam proses

identifikasi sidik jari di TKP, hambatan tersebut sebagai berikut:5

5 Hasil wawancara dengan Kepala Unit Identifikasi Polres Mataram, di Polres Mataram.
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a. Masih tidak terdokumentasinya sidik jari penduduk di Kepolisian;

Dalam proses pencarian pelaku di data base Kepolisian,

masih banyak penduduk yang belum mendaftarkan sidik jarinya

di Kepolisian. Hal ini di karenakan tidak ada kewajiban bagi

setiap orang untuk mendaftarkan sidik jarinya, karena proses

pendaftaran sidik jari hanya dibutuhkan untuk beberapa

kebutuhan saja, contonya pada saat pembuatan Surat Kelakuan

Baik di masing-masing Polres..

b. Karena faktor Iklim/Cuaca dapat menghambat pengambilan

identifikasi  sidik jari di TKP;

Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan

hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya:

seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara

menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah

korban (outdoor). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari

sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga

sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga

menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi

terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.

c. Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang;

Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas

yang merusak TKP, contohnya ketika terjadi suatu pembunuhan

di hutan maka tubuh korban yang sudah tidak bernyawa akan
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dicabik-cabik tubuh oleh binatang buas sehingga petugas

identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa

identitas. Selain korban yang  sulit diidentifikasi akibat

binatang buas, binatang buas juga dapat merusak TKP

dengan  cara  memindahkan korban atau mengaburkan jejak

pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah

TKP dalam mengungkap identitas korban maupun pelaku

tindak pidana pembunuhan.

d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah TKP;

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah

diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat yang berada

disekitar TKP dengan rasa keingintahuan yang sangat besar

terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung

mendatangi TKP untuk melihat secara langsung kejadian

tersebut dan secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak

TKP, sehingga TKP dinyatakan sudah tidak steril lagi untuk

proses identifikasi dan TKP dinyatakan rusak. Petugas

identifikasi Polres Mataram kesulitan dalam menentukan sidik

jari pelaku yang sebenarnya dikarenakan banyaknya bekas sidik

jari di TKP, entah itu sidik jari pelaku maupun masyarakat yang

telah memasuki TKP.

e. Keterlambatan saat proses identifikasi di TKP serta minimnya
pelatihan yang diberikan kepada petugas identifikasi sidik jari
dalam menangani masalah tindak pidana;
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Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam

menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi

keterlambatan pada saat proses identifikasi di TKP.

f. Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari
tersangka;

Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana

juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam

mengidentifikasi koban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat

mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa

memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti,

memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan

masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam

keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga   sulit

untuk diidentifikasi oleh petugas.

Dalam peraturannya sendiri yang menjadi hambatan bagi

penyelidik dalam mengungkap tindak pidana kejahatan menggunakan

sidik jari pada saat proses penyelidikan adalah peraturan yang ada

terutama pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 KUHAP, yang

menyatakan bahwa: “Mengambil sidik jari dan memotret seorang”.

Pasal di atas hanya digunakan sebagai dasar wewenang untuk

mengambil dan mengidentifikasi sidik jari ditempat kejadian perkara

(TKP) ataupun mengambil sidik jari orang dicurigai saja. Ini artinya

belum ada peraturan lain yang lebih khusus mengatur tentang

kegunaan sidik jari atau ilmu sidik jari (Dactyloscopy) sebagai
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bantuan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana. Tentu hal ini

juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi dalam pada saat

proses identifikasi sidik jari di TKP.

Dalam proses pembuktian sendiri harus memuat dua alat bukti

yang sah menurut undang-undang untuk menetapkan seseorang

menjadi tersangka maupun pidana. Tentu hal ini lah yang menjadi

kendala kepolisian terutama bagi para penyidik bagaimana dalam

proses sidik jari laten itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan atau

mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Adanya rancangan

undang-undang (RUU) Tentang Dachtyloscopy sendiri sampai

sekarang masih sebatas wancana belaka.6

Dari data yang dipaparkan di atas, dalam menentukan pelaku

tindak pidana tidaklah mudah, terdapat beberapa faktor penghambat

yang dialami oleh petugas identifikasi Polres Mataram saat berada di

TKP, termasuk pola sidik jari dari pelaku maupun korban tindak

pidana. Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang

terjadi selama proses pengidentifikasian di TKP khususnya dalam

mencari sidik jari laten. Segala bentuk hambatan yang di alami

petugas identifikasi di TKP sebagian besar yakni kendala dari luar

kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian itu sendiri.

6Eko Prayikno, Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk
Mengungkap Tindak Pidana (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta), 2014.
hlm. 11
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C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini,

maka penyusun menyimpulkan 2 hal, yaitu: a). Fungsi sidik jari

dalam menentukan pelaku tindak pidana sangat penting dalam

suatu tindak pidana. Pada Polres Mataram identifikasi sidik jari

berfungsi sebagai alat bukti pembantu dalam mengungkap dan

menentukan pelaku tindak pidana. b). Faktor-faktor yang menjadi

penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari

sebagai sarana identifikasi dan menentukan pelaku tindak pidana

sebagai berikut: 1). Masih tidak terdokumentasinya sidik jari

penduduk di kepolisian. 2). Karena faktor Iklim/Cuaca dapat

menghambat pengambilan identifikasi sidik jari di TKP. 3).

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. 4). Minimnya

pengetahuan masyarakat tentang olah TKP. 5). Keterlambatan saat

proses identifikasi di TKP serta minimnya pelatihan yang diberikan

kepada petugas identifikasi sidik jari dalam menangani masalah

tindak pidana. 6). Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga

berasal dari tersangka.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana

telah dikemukakan di atas, maka penyusun merekomendasikan

beberapa hal sebagai berikut: a). Mengingat arti pentingnya fungsi
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sidik jari, maka perlu kiranya adanya penguatan substansi pengaturan

mengenai sidik jari agar menjadi pedoman bagi para aparat penegak

hukum. b). Mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan

berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penyusun

menyarankan untuk mengambil sidik jari warga negara Indonesia

diusia sedini mungkin dan sebaiknya diadakan penyuluhan rutin

kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP

dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) TKP, serta petugas

identifikasi sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan secara rutin

dan  khusus mengenai pengidentifikasian dari suatu tindak pidana

dengan menggunakan sidik jari sebagai alat identifikasi.
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