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BAB I  

PENDAHALUAN  

A. Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

membuat masyarakat semakin menjadi maju dan modern, pemanfaatam teknologi dan 

informasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun manusia secara global.1 Akibat 

dari aktivitas manusia tersebut, mengakitbatkan perubahan bidang sosial, budaya, 

hukum dan juga ekonomi yang berlangsung sedemikian cepat. Dalam terjadinya 

perubahan di bidang hukum memuculkan bentuk baru tindakan hukum sebagai akibat 

dari perkembangan teknologi. Sehingga bersama dengan peristiwa tersebut, hukum 

berkewajiban untuk dapat mengikuti peristiwa yang ada di masyarakat hal ini sesuai 

dengan adagium (Ibu societas ibi ius).  

Teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak akibat yang dirasakan, baik 

itu akibat positif dan akibat negatif. Adapun akibat positif misalnya dengan 

dimudahkan melakukan komunikasi masyarakat tanpa terhalang waktu dan jarak, 

menjalin persahabatan, tenggang rasa sesama pengguna dan mepermudah bertukar 

informasi antar pengguna, sedangkan akibat negatifnya misalnya pertukaran atau 

                                                 
1  Enan Sugiarto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap 

Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat bukti 

Dalam Perkara Perdata”,  Rechtidee, Vol.11.No.2, 2016, h.182.  
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penyalinan data yang berbau pornografi, saling menghina. Sehingga kemajuan 

teknologi salah satu pontesi terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana.  

Media elektronik mempuyai banyak manfaat seperti melakukan kehidupan 

sehariharinya pada pada kehidupan manusia. Media elektronik yang bermanfaat dan 

dapat membantu manusia yakni handphone (HP), komputer, internet, closed circuit 

television (dalam penulisan ini disebut CCTV).   

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini seolah-olah menjadi pedang 

bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 

kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan 

melawan hukum atau tindak pidana 2   

Tindak pidana menurut Enschade yaitu kelakuan manusia yang memenuhi 

rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela3. Selain itu di Indonesia dikenal 

adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Adapun yang dimaksud dengan 

tindak pidana umum yaitu, ketentuan yang berlaku pada tiap orang sebagai subjek 

hukum yang tidak membeda-bedakan kapasitas orang. Jika dihubungkan dengan 

hukum pidana materiil dan formil, maka materiil tindak pidana umum dikodifikasikan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 

(selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai KUHP)  dan formil tindak pidana 

umum dikodidikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUHAP).  

                                                 
2 Ahmad M. Ramli, “Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 

2006, h.1.   
3 Eddy O.S. Hiariej, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 

2015, h.122.  
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Sedangkan tindak pidana khusus yaitu, ketentuan-ketentuan yang secara materiil 

berada di luar KUHP atau secara formil di luar KUHAP4.   

Munculnya perkembangan teknologi mengakibatkan dampak bagi  kejahatan 

dalam masyarakat yang di memodernisasi termasuk masalah berhubugan dengan 

kejahatan, kapasitas atau bobot kejahatan, dan peluang munculnya model kejahatan 

baru. Sehubungan dengan itu, tindak pidana umum yang terjadi bersentuhan dengan 

teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai marak dikenal di masyarakat, 

misalnya terjadi suatu tindak pidana pencurian disebuah minimarket yang tidak 

diketahui oleh orang namun dengan adanya teknologi khususnya CCTV tindak pidana 

tersebut dapat diungkap. Sehingga penggunaanya dalam mengukap pelaku kejahatan 

sangat besar. Jadi hukum dituntut untuk mengikutinya terutama pada hukum pidana 

baik pidana materiil dan pidana formil.   

Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang khusus pidana telah 

menyusun tentang alat bukti elektronik. Tetapi bagaimana dengan tindak pidana umum 

yang acara pidananya mengunakan KUHAP dan hanya mengatur secara  

limitatif lima alat bukti yakni : saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 

Maknanya alat bukti yang diatur diluar KUHAP tidak sah. Jadi rekaman CCTV 

menurut ketentuan KUHAP atas terjadinya tindak pidana seperti dalam contoh diatas, 

tidak mempuyai kedudukan (legalitas). Jadi di peradilan umum tidak dapat diwujudkan 

sebagai alat bukti. Tetapi hasil rekaman video semata-mata diwujudkan pelengkap alat 

bukti lainya atau alat bukti petunjuk, yang penilianya dilakukan oleh hakim. Jadi untuk 

                                                 
4 Ibid, h. 23-24.  



 

4 

 

tindak pidana umum tidak ada aturan khusus tentang keabsahan hasil rekaman CCTV 

sebagai salah satu instrument alat bukti.   

Landasan filosofi dan pembentukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya 

dalam penulisan ini disebut dengan UU ITE), yaitu pemanfaatan perangkat elektronik 

sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segenap kemudahan dan 

bahayanya yang menimbulkan dasar filosofi tersebut5.  

Pada dasarnya subatansi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu 

ketentuan perbuatan-perbuatan dilarang dan ketentuan mengenai informasi dan 

transaksi elektronik. Selain itu, UU ITE merupakan ketentuan perluasan dari alat bukti 

di KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti baru, sebagaimana terdapat dalam Pasal 

5 UU ITE yang berbunyi:  

(1) “ Informasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,  

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:  

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 

tertulis; dan  

                                                 
5 Enan Sugiarto, Op. Cit., h.183  



 

5 

 

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta.”  

Adapun, penjelasan ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, sebagai berikut :  

“ Ayat (1) bahwa berdasarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap Penyelenggaran Sistem Elektronik dan Transaksi 

Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan 

hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”  

“Ayat (2) khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

berupa hasil interprepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan dari 

penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan 

dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 

institusi lainnya yang kewenangnya ditetapkan berdasarkan undang-undang”  

Pengertian dari informasi elektronik dan dokumen elektronik  sebagaimana 

termuat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang bunyinya sebagai berikut:  

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

dan interchange (EDI), Surat elektronik (electronic mall), telegram, teleks, telecopy 

atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”  

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode 

Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya”  

Alat bukti yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:    

“Alat bukti yang sah ialah a. 
Keterangan saksi  
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b. Keterangan ahli  

c. Surat  

d. Petunjuk  

e. Ketarangan terdakwa”  

Dengan demikian pengaturan undang-undang yang diauraikan di atas mengenai 

alat bukti di dalam KUHAP dan di UU ITE tersebut berlakunya asas Lex Specialis 

Derogat Legi Lex Generalis yang maknanya bahwa ketentuan hukum yang khusus akan 

mengesampingkan aturan yang umum. Sehubungan dengan Pasal 5 Jo Pasal 1 angka 4 

UU ITE, dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana tersebut 

dapat berupa CCTV. Adapun yang dimaksud CCTV yaitu berarti mengunakan sinyal 

yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang mengunakan broadcast signal. 

CCTV mempuyai cara kerja yang sistematis, kamera CCTV memiliki jangkuan luas 

dan ditempatkan pada tempat yang strategis, sedangkan hasil rekaman CCTV tersebut 

tersimpan pada DVR. Kedudukan CCTV sebagai salah satu alat bukti dalam tindak 

pidana umum di Indonesia tidak lepas dari UU ITE dan Putusan Makamah Konstitusi 

Nomor 20/PUU-XIV/2016.   

Penerapan sanksi pidana tentu saja melalui proses sistem peradilan pidana 

(SPP). Sistem peradilan pidana adalah sistem kekuasaan kehakiman dalam aspek 

hukum pidana yang dijalankan 4 (empat) sub-sistem yaitu Pertama, kekuasaan 

penyidikan kedua, kekuasaan penuntutan ketiga, kekuasaan mengadili dan 

menjatuhkan putusan keempat pelaksanaan putusan. Keempat subsistem tersebut 

merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang 

sering dikenal dengan istilah SPPT (sistem peradilan pidana terpadu). Selain itu, SPP 
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juga artikan yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum 

pidana. Dari uraian diatas menurut Prof. Barda Nawawi Arief dapat digambarkan 

sebagai berikut:6  

  Kekuasaan  

 
Jadi, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dilaksanakan oleh empat 

lembaga. Adapun proses yang ditempuh yaitu, mulai dari tingkat penyidikan, 

penuntutan, persidangan, serta pelaksaan putusan pengadilan. Fungsi dari sistem 

peradilan pidana yang diantaranya yaitu, pertama, mencegah kejehatan kedua, 

menangani pelaku tindak pidana dengan menyampaikan definisi terhadap pelaku tindak 

pidana jika pencegahan tidak berhasil ketiga, peninjuan ulang pada kualitas bentuk 

pencegahan dan penindakan keempat, putusan pengadilan untuk menentukan bersalah 

atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan kelima, disposisi yang sesuai terhadap 

seseorang yang dinyatakan bersalah keenam, lembaga koreksi oleh alat-alat negara 

yang disetujui oleh masyarakat terhadap prilaku yang telah melanggar hukum pidana.7 

Dalam hal fungsi pencegahan tersebut diperlukan terutama oleh lembaga kepolisian 

karena lembaga tersebut merupakan garda paling depan bersentuhan dengan 

                                                 
6 Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(Integrated Criminal Justice System)”, Universitas Diponogoro Semarang, Semarang, 2011, h. 35.  
7  Tolib Efendi, “Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan 

Pidana di Beberapa Negara”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, h. 13.  

Penyidikan (lembaga  

kepolisian)   
Penuntutan (lembag a  

kejaksaan)   

Pemeriksaan di  

persidngan (lembaga  

pengadilan)   

Pelaksaan putusan  

pengadilan (lembaga  

pemasyarakatan)   

  

kehakiman bidang  
hukum pidana   



 

8 

 

masyarakat selain itu lembaga kepolisian adalah tempat awal masuknya suatu proses 

tindak pidana, di dalam lembaga kepolisian mempuyai terdapat 2 (dua) fungsi yaitu 

penyelidikan dan penyidikan. Adapun penyelidikan tersebut adalah penekananya 

mencari kebenaran suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, 

sedangkan penyidikan adalah penekananya mencari bukti dan dengan bukti tersebut 

akan menerangkan tindak pidana serta menemukan pelaku tindak pidana. 8  

Keberhasilan dalam mengungkap suatu pelaku tindak pidana guna penegakan 

hukumnya. Tergantung dari keberhasilan pengungkapan fakta-fakta berdasarkan alat 

bukti atau mencari kebenaran materiil yang dilakukan oleh penyidik. Pengungkapan 

fakta-fakta atau mencari kebenaran materill tersebut dapat ditempuh melalui 2 (dua) 

proses di sistem peradilan pidana (SPP) yaitu diantaranya dalam pemeriksaan 

pendahaluan yang dilakukan oleh lembaga kepolisan dan juga pemeriksaan di depan 

pengadilan.  

 Diantara 2 proses tersebut yang paling penting disini untuk mengungkap 

pelaku tindak pidana adalah proses pemeriksaan pendahaluan yang dilakukan oleh 

penyidik karena serangkaian seluruh proses pembuktian di depan persidangan sebagian 

besar merupakan hasil kinerja dari penyidik yang di follow up oleh penuntut umum9. 

Selain itu penyidik merupakan input suatu perkara tindak pidana dan mengelola data 

awal yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan.  

                                                 
8 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 109.  
9 Suryono Sutarto, “Hukum Acara Pidana”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, semarang, 1991, 

h. 33.  
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Sehingga sering kali di dalam proses penyidikan membuhtukan waktu cenderung lama 

dan melelahkan, yang dilakukan oleh penyidik.10  

CCTV pada prinsipnya digunakan untuk aksesori sistem keamanan, baik 

keamanan di tempat umum maupun keamanan di tempat pribadi seperti militer, 

bandara, toko, kantor, dan pabrik, bank, rumah sakit, restoran dan rumah pribadi. 

Keberadaanya kini dinilai orang-orang dapat memberikan rasa aman dan sebagai 

pengamat tempat-tempat yang secara geografis sulit dijangkau melalui mata langsung. 

Tetapi untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan CCTV atau 

menjadi bukti dalam sebuah kejahatan, itu mulai muncul.  

Terkait CCTV dijadikan alat bukti untuk mengungkap pelaku tindak pidana 

umum, disini perlu adanya profesionalitas seorang penyidik dalam proses penyidikan 

untuk mencari kebenaran materill. Sehingga nantinya dalam pemeriksaan di 

persidangan penuntut umum akan mudah dalam pembuktian kejahatan terhadap si 

terdakwa kepada majelis hakim.   

Dengan adanya kamera CCTV tersebut dalam mengukap pelaku tindak pidana 

umum yang baru di proses penyidikan, penyidik akan sangat terbantu. tahap awal 

berupa penyidikan dengan berbagai diantaranya mempelejari hasil rekaman CCTV 

untuk dijadikan acuan awal tentang terjadinya tindak pidana. Selain mepelajari hasil 

rekaman CCTV, penyidik juga meminta keterangan ahli untuk dapat menjelaskan hasil 

                                                 
10 Eddy O.S Hiariej, “Hukum Acara Pidana”, Universitas Terbuka, Jakarta, 2017, h. 2.12.  
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rekaman CCTV tersebut asli atau tidak hal ini bertujuan untuk meperoleh keterangan 

bahwa telah terjadi tiindak pidana dana mengatahui siapa pelakunya.   

Salah satu contoh kasus penggunaan CCTV untuk mengungkap pelaku tindak 

pidana umum oleh penyidik adalah di wilayah Jepara, provinsi Jawa Tengah. Dengan 

munculnya perkembangan teknologi di tengah masyarakat Jepara yang memudahkan 

untuk berkomunikasi dan berbisnis, namun di lain sisi juga untuk melakukan kejahatan 

atau tindak pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum di Jepara memafaatkan juga 

media elektronik untuk mengungkap pelaku tindak pidana umum, salah satunya 

mengunakan CCTV. Di Jepara sendiri sudah terpasang 18 CCTV di tempat-tempat 

umum yang strategis terjadinya tindak pidana. 11Dan juga masyarakatnya telah banyak 

memasangi CCTV di toko-toko dan rumah. Selain itu satuan kepolisian Jepara 

memberikan himbuan kepada pemilik toko-toko, pedagang, karyawan minimarket, atau 

tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana untuk dipasangi CCTV.12 Hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan juga memudahkan bagi 

penyidik dalam proses penyidikan ketika terjadi tindak pidana. Berdasarkan tingkat 

kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara  pada tahun 2017, 2018, 2019, 

adalah sebagai berikut :    

Tabel I : Tingkat Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polres Jepara Pada Tahun  

                                                 
11  Jawa Pos Radar Kudus, “Pentauan CCTV Bisa Diakses Secara Online”, 22 Mei 2018, 

https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online, 

yang diakses pada 25 Febuari 2020.  

12  Tribrata News Jepara, “ Lakukan Patroli, Ini Yang Disampaikan Polisi Terhadap Karyawan 

Minimarket”, 13 Januari 2019, https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroliini-

yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/, yang diakses pada 25 Febuari 2020.   

https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/05/23/75797/pantauan-cctv-bisa-diakses-secara-online
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
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2017-2019  

No  Tahun  Jumlah  

1.  2017  415  

2.  2018  211  

3.  2019  268  

Sumber:TribatraNews(https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakuka 

n-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/)  

    

Tabel II : Pengungkapan pelaku tindak pidana umum yang mengunakan  

CCTV oleh penyidik di Jepara pada tahun 2017, 2018, 2019.  

No  Jenis Tindak Pidana   Tahun  

2017  2018  2019  

1.  Pencurian  dengan  

kekerasan  

9  -  6  

2.  Pencurian  2  -  -  

https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
https://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/01/13/lakukan-patroli-ini-yang-disampaikan-polisi-terhadap-karyawan-minimarket/
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3.  Pembakaran Motor  -  -  1  

Sumber: Data diola oleh dari Kaur Mintu Satreskrim Polres Jepara.  

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam 

mengenai peran CCTV bagi penyidik untuk mengungkap pelaku tindak pidana umum.  

Yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “PERAN CLOSED CIRCUIT 

TELEVISION (CCTV) BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU  

TINDAK PIDANA UMUM (STUDY KASUS WILAYAH HUKUM POLRES  

JEPARA)”.  
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B. Perumusan Masalah :  

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Peran Closed Circuit 

Television Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana  

Umum ( Study Kasus Wilayah Hukum Polres Jepara)” akan dibatasi pada 

permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah peran Closed Circuit Television (CCTV) bagi penyidik 

untuk membantu mengungkap tindak pidana umum di wilayah hukum 

polres Jepara?  

2. Bagaimanakah proses penyidikan dalam megidentifikasi Closed Circuit 

Televison (CCTV) dalam mengungkap pelaku tindak pidana umum di 

wiilayah hokum polres Jepara ?  

C. Tujuan Penelitian :  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Memahami dan menganalisis Peran CCTV bagi penyidik dalam 

mengungkap tindak pidana umum;  

2. Memahami dan menganalisis proses penyidikan dalam mengindentifikasi 

CCTV untuk mengungkap pelaku tindak pidana umum.  

D. Kegunaan Penelitian   

1. Kegunaan Teoritis   

Adapun kegunaan teoritis pada peneitian ini adalah, bahwa hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang peran  
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closed circuit television (CCTV) bagi penyidik dalam mengungkap pelaku 

tindak pidana umum (study kasus di wilayah hukum polres Jepara).  

2. Kegunaan praktis   

a. Untuk menambah bahan kepustakaan dalam hukum pidana dan hukum 

acara pidana;  

b. Untuk menambah wawasan masyarakat pencari keadilan;  

c. Untuk menambah wawasan bagi kepolisian;  

d. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana peraturan 

perundangundangan.   

16   
  

Kekuasan kehakiman  

bidang hukum pidana   

Pemeriksaan  

pendahaluan  

) lembaga kepolisian (   

Penuntutan (lembaga  

kejaksaan)   

Pemeriksaan di  

persidngan (lembaga  

pengadilan)   

Pelaksaan putusan  

pengadilan (lembaga  

pemasyarakatan)   

E.   K erangka Pemikiran   

  

  

  

  

  

  

  

Alat bukti Tindak pidana  

Alat bukti  

KUHAP   
Alat bukti UU  

ITE   

Pasal 1 angka 1 dan  

angka 4 UU ITE :   

Informasi Elektronik   

Dokumen Elektronik   

Putusan MK  Nomor  
20 /PUU - XIV/2016   

Pasal 184 ayat (4) UU KUHAP :   

a.   Keterangan saksi   
b.   Keterangan ahli   
c.   Surat   
d.   Petunjuk   
e.   Keterangan terdakwa   

Tujuan penyidikan   
1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiel    

.mengumpulkan bukti 3 - bukti   

2 .menemukan tersangkanya   

  

Frasa  Informasi  Elektronik  dan/atau  data  
elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta  
Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945  
dan tidak memil iki kekuatan hukum mengikat  
selama  tidak dimaknai frasa Informasi Elektronik  
dan/atau data elektronik sebagai alat bukti  
dilakukan dalam rangka penengakan hukum atas  
permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  

penengak  yang  iinstitusi  hukum  lainya  
berdasark an UU   
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F. Sistematika Penulisan   

  

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan.  

Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang 

berjudul “Peran Closed Circuit Television (CCTV) Bagi Penyidik Dalam 

Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Umum (Study Kasus Di Wilayah Hukum 

Polres Jepara), dari Bab I sampai Bab V, yaitu :  

BAB I PENDAHALUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar  

Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Peelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian 

teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam 

pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari  

Closed Circuit Television (CCTV), Alat Bukti, Barang Bukti, Sistem Peradilan 

Pidana dan Penyidikan.  

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mejelaskan terkait Metode  

Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode 

Analisis Data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat  

hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah  
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disusun, yaitu meliputi, peran Closed Circuit Television (CCTV) bagi penyidik 

untuk membantu mengungkap tindak pidana umum di wilayah hukum polres 

Jepara dan proses penyidikan dalam megidentifikasi Closed Circuit Televison 

(CCTV) dalam mengungkap pelaku tindak pidana umum BAB V PENUTUP, 

pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini 

dan saran yang diberikan penulis dalam mengantasi permasalahan-permaalahan 

tersebut.  


