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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyelidik 

adalah pejabat kepolisisan negara Republik Indonesia yang karena diberi  

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan 

Pasal 1 angka 4 KUHAP.
1
 

 

Wewenang penyelidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yakni 

mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyelidik 

untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengaharuskan dilakukannya 

tindakan jabatannya; 

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal  dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya;
2
 

 

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan 

adalah sub sistem daripada penyidikan yang tujuannya tiada lain untuk 
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mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan dipergunakan pada tahap 

penyidikan, apabila ternyata suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan berdasarkan 

hasil penyelidikan itu bahwa terhadap tindak pidana yang diselidiki tersebut dapat 

ilakukan penyidikan
3
.  

 

Penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu  

sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan menurut Undang-Undang No.8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya.  

 

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagaimana 

dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selanjutnya 

pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan”. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi  terang 

dan jelas, serta agar dapat menemukan dan mentukan siapa pelakunya.
4
 

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah : 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik 

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. 

3. Periksa di tempat kejadian. 

4. Pemanggilan tersangksa atau terdakwa. 

5. Penahanan sementara. 

6. Penggeledahan. 

7. Pemeriksan atau interogasi. 

8. Berita acara ( penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat) 

9. Penyitaan. 

10. Penyampingan perkara 

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 

penyidik untuk di sempurnakan.
5
 

 

Selanjutnya dalam sebuah kasus perkara yang sudah pasti mengandung unsur 

pidana di dalamnya maka pihak penyidik yang mana dalam hal ini kepolisian 

wajib melakukan sebuah penyidikan. Selain kepolisian, penyidik juga dapat 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam undang-undang. Aparat 

penegak hukum yakni kepolisian tersebut yang bertugas melakukkan penyidikan 

tersebut berfungsi untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak 

pidana serta mencari tersangkanya.  

Langkah penyidikan merupakan sebuah langkah penting karena setelah adanya 

sebuah penyidikan maka penyidik akan mengirim BAP (berita acara pemeriksaan) 

kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang 

kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri dan ketua 

pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. 
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Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang 

dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang 

berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat 

kejadian perkara atau biasa disingkat TKP. TKP adalah semua tempat kejadian 

peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa 

yang menjadi urusan polisi.  

Mengenai barang bukti KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang 

apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak 

pidana 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya 

c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak 

pidana 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan 

  

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) 

KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.
6
 Selain itu di dalam Hetterziene in 

Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 

HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang 

diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan 

merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta 
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barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR 

menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya: 

a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti) 

b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora  

delicti) 

c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 

(instrumenta delicti) 

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk 

memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti) 

 

 

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di 

atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh 

beberapa Sarjana Hukum Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara 

pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) 

dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan 

delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri 

benda yang dapat menjadi barang bukti : 

a. Merupakan objek materiil 

b. Berbicara untuk diri sendiri 

c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian 

lainnya 

d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
7
 

  

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah 

barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib 

memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya 

apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang 

memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti 

ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau 
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sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang 

bukti pengadilan. 

 

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut : 

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) 

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang  

Ditangani 

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang 

bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang 

didakwakan JPU.
8
 

 

 

Macam-macam Alat Bukti 

Alat Bukti (diatur dalam KUHAP Pasal 184)  

1. Keterangan Saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat  

4. Petunjuk 

5. Keterangan Terdakwa 

 

Dasar hukum terhadap alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf 

d dan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang 

karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya, hal ini seperti apa yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. 

Menurut Andi Hamzah alat-alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal, 

antara lain : 
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a. Surat-surat yang menguatkan tuduhan maupun yang meringankan 

terdakwa. Surat-surat dalam hal ini adalah segala bentuk tulisan yang 

berhubungan dengan kasus tersebut. 

b. Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang 

berhubungan terhadap kasus tersebut. 

c. Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam 

pengungkapan suatu kasus, contohnya penggunaan anjing pelacak dalam 

menemukan barang bukti yang tersembunyi. 

 

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan 

bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedang menurut pendapat ahli pidana 

Wirjono Projodikoro, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. 

Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan 

pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

 

Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil 

kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti 

dengan alat bukti lanya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. 

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah : 

a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi 

b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan 

yang terjadi. 

c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi 

di persidangan. 

 

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan 

terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh 

hakim, jika berhubungan dengan alat bukti lainya. Demikian juga halnya dengan 
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keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi 

hakim atas kesalahan terdakwa.9 

Kasus yang menggunakan anjing pelacak dalam penyelidikan dan penyidikan 

yakni : 

1. Kasus Pencurian yang terjadi di Tataan yakni pencurian Sapi 2 ekor . Serta 

kasus pencurian ayam 300 ekor di Jati Agung dalam hal ini anjing pelacak 

mengendus tangga yang dicurigai sebagai alat bantuan dalam melakukan 

tindak pidana dan mengidentifikasi bau si tersangka. 

2. Kasus Narkotika yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 

Reserse beserta K-9 SQUAD menyita sekitar enam ton daun ganja kering asal 

Aceh yang akan dikirim ke Jakarta menggunakan truk kelapa. Pengiriman daun 

ganja kering tersebut tertangkap pada Senin malam sekitar pukul 23.30 WIB di 

titik pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Ribuan paket 

ganja kering diangkut menggunakan truk fuso Mitsubishi berwarna coklat B 

9215 yang ditutupi buah kelapa kupasan. Pihak kepolisian menangkap 

tersangka Andi Ismail (38) warga Desa Kandang kecamatan Cundak 

Lhoksumawe Aceh Utara. Adi Ismail merupakan sopir truk sekaligus sebagai 

kurir ganja. 

3. Kasus Penemuan bahan peledak yang ditemukan di titik Seaport Interdiction 

Bakauheni Lampung Selatan dengan cara mengendus kendaraan yang melewati 

titik tersebut dan pada masa-masa kisruh bom Bali. 
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Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP. Dalam 

sebuah penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan 

anjing pelacak sesuai dengan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 

1 huruf l yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab”. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat 

meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam 

sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse 

dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut 

dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyidikan berlangsung. 

Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni 

diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak 

ataupun narkotika yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain 

itu, dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan 

latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang 

bukti serta dapat mengejar pelaku.  

 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian di ruang lingkup kepolisian khususnya mengenai proses penyidikan 

tindak pidana kejahatan yang melibatkan anjing pelacak, khususnya mengenai 

anjing pelacak tersebut dalam sebuah proses penyidikan dalam berbagai perkara 

tindak pidana. Dan dari uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul : “Fungsi Anjing Pelacak Sebagai Alat Bantu 

Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Mendapatkan Barang Bukti Tindak Pidana”. 

 

 

 



10 
 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah fungsi anjing pelacak di penyelidikan dan penyidikan dalam 

menemukan barang bukti yang sah ? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyelidikan dan penyidikan 

terhadap barang bukti yang ditemukan anjing pelacak? 

 

2. Ruang Lingkup 

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan 

maka ruang lingkup pada permasalahan ini dibatasi pada kajian hukum acara 

pidana dan penelitian ini juga mengkaji fungsi anjing pelacak sebagai alat bantu 

penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti yang sah dan yang 

menjadi faktor penghambat dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap barang 

bukti yang ditemukan. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2014. Lokasi 

dilakukan di Polda Lampung, Polres Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengenai fungsi anjing pelacak sebagai alat bantu 

penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana 

yang sah. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelidikan dan penyidikan 

terhadap barang bukti yang ditemukan anjing pelacak. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Secara Teoritis 

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya 

pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan  

hukum acara pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode 

ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang 

berkaitan dengan aspek hukum acara pidana tentang proses penyelidikan dan 

penyidikan beserta fungsi anjing pelacak sebagai alat bantu penyelidikan dan 

penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana. Menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

proses penyelidikan dan  penyidikan yang melibatkan anjing pelacak. Masukkan 

bagi undang-undang bahwa perlu dimasukkan mengenai anjing pelacak dalam 

penyelidikan dan penyidikan menemukan barang bukti tindak pidana. 
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2) Secara Praktis 

Dapat dijadikan sebuah pedoman,bahan rujukan, serta masukkan bagi Penegak 

Hukum, Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi Hukum, Pemerintah dan khususnya 

bagi kepolisian dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengunaan 

anjing pelacak dalam penyidikan. Dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam penggunaan anjing pelacak 

dalam penyelidikan dan penyidikan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti
10

. 

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini 

karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.  

 

Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada 

beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep 

struktur. Perkataan fungsi dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia, dimana menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam 

mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan 

fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kulitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan 
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dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi, atau benda tertentu. Fungsi juga 

menunjuk pada suatu bentuk proses yang sedang atau yang akan berlangsung yang 

menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses 

tersebut, sehingga terdapat perkataan masih/dapat berfungsi  atau tidak berfungsi. 

Fungsi tergantung pada predikatnya, seperti halnya mengenai fungsi pada benda 

mati dan benda hidup. Secara kuantitatif fungsi dapat menghasilkan sesuai dengan 

target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.  

 

Fungsi akan sangat erat terkait dengan peranan terhadap suatu halnya, peranan 

merupakan bentuk konkret terhadap suatu hal fungsi tersebut. Peranan adalah 

aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan 

peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang 

dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya, peran memiliki aspek-

aspek sebagai berikut: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
11

 

 

 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 9 
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Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini. 

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  

“Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”. 

Menurut Undang-undang Pasal 1 butir (2) KUHAP Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

Undang-Undang Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khususnya undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan untuk 

pertama kalinya dipergunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. 

 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 

14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah: 

a.    laporan polisi/pengaduan; 

b.    surat perintah tugas; 
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c.    laporan hasil penyelidikan (LHP); 

d.    surat perintah penyidikan; dan Undang-undang 

e.    Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 

 

Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, 

yaitu: 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak 

pidana 

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya 

c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak 

pidana 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana 

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

 

Macam-macam Alat Bukti: 

Alat Bukti (diatur dalam KUHAP Pasal 184)  

1. Keterangan Saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat  

4. Petunjuk 

5. Keterangan Terdakwa 

 

Kerangka teoritis yang digunakan pada skripsi ini adalah berdasarkan Undang-

Undang RI No 2 Tahun 2002 yakni kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam 

hal ini penyelidikan dan penyidikan dapat melakukan dan menggunakan hal-hal 

yang dapat membantunya seperti penggunaan anjing pelacak. Yang tercantum 

dalam undang-undang RI No.2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf l yang berbunyi 

“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Selain itu 
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teori yang digunakan yakni teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan 

hukum: 

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang 

saja,  

2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun     

menerapkan  hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan, 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
12

 

 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan diteliti.
13

 

 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Anjing pelacak adalah anjing jenis tertentu yang telah dilatih untuk melacak 

jejak. Misalnya anjing polisi yang pekerjaannya adalah mencari keterangan 

tentang jejak penjahat atau orang tertentu yang dicari-cari bahkan barang-

barang terlarang seperti narkoba.
14

 

b. Alat bantu penyelidikan dan penyidikan adalah alat yang digunakan oleh 

penyidik dalam rangka membantu proses penyelidikan dan penyidikan. 

c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada, 1983, hlm.8. 
13

 Soerjono Soekanto. 1986, Op.Cit.,hlm.126. 
14

 http://www.anneahira.com/anjing-pelacak.htm diakses pada tanggal 13 oktober 2014 
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menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. 

d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, berdasarkan Pasal 1 

angka 2 KUHAP. 

e. Barang Bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti 

kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu 

kejahatan atau hasil dari sutau kejahatan.
15

 

f. Tindak Pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
16

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar skripsi ini dapat dipahami secara keseluruhan, maka sistematika 

penulisannya disusun sebagi berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

 

 

 

                                                           
15

M Marwan dan Jimmy P,2009,Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition,hlm 92. 
16

 Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia,hlm.70. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian anjing pelacak, alat bantu 

penyelidikan dan penyidikan, barang bukti, tindak pidana serta hal–hal yang 

berkaitan dengan ruang lingkup anjing pelacak. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri 

dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu anjing pelacak sebagai alat 

bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak 

pidana. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan 

jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai 

alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi 

perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu 

hukum khususnya hukum acara pidana. 

 


