
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Penggalan kalimat tersebut tertera jelas  pada 

pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas 

bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut paham Negara Hukum (rechtsstaat). Dalam 

konsep Negara Hukum tersebut, diidealkan bahwah Negara sepatutnya dijadikan panglima 

dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, dan bukan bidang lainnya
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      Atas dasar tersebut, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum 

untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan 

Hukum Acara Pidana. Pada prinsipnya hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada 

warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa 

keadilan yang sebenarnya.                    

       Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai 

cara yang ada. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah 

kebijakan aplikatif. Yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan tugas saat proses penyidikan tersebut, tentunya 

haruslah melalui prosedur hukum yang benar yang sesuai dengan Undang-undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sebagaimana dijelaskan pada poin (a) dan (c) 

sebagaiberikut: 

a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjujung tinggi hak  asasi 

manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya 
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didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan 

pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. 

b. Bahwa pembagunan hukum nasional yang demikian itu  dibidang hukum acara 

pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk 

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan 

fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan 

dan perlindugan terhadap harkat dan mertabat manusia, ketertiban serta 

kepastian hukum demi terselenggarakannya negara hukum sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

        Dengan demikian ideologi Indonesia sebagai Negara hukum benar-benar terwujud. Di 

dalam hukum acara pidana terdapat pula asas praduga tidak bersalah sebagaimana terdapat 

dalam pasal 8 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman yang merumuskan sebagai berikut: 

            "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di   

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilanyang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"  

Bersumber pada asas praduga tidak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka 

dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. 

       Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan 

menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti di tegakkan. Namun 

dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hak hak tersangka tidak boleh di abaikan atau di 

langgar oleh penyidik. Dalam rangka mendapatkan keterangan atau informasi dari tersangka 

penyidik di haruskan menghormati hak hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak 

tersangka yang diatur di dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka. 

      KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 

sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib menghormati 



hak-hak tersangka menurut KUHAP yang telah di berikan Negara. Tersangka, dalam rangka 

penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.
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      Berdasarkan ketentuan di atas maka seseorang yang menjadi tersangka harus di berikan 

hak-hak sebagai bentuk perlindugan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang di miliki. 

Prinsip ini di tinjau dari segi teknis yuridis atau teknis penyidikan yang dinamakan “Prinsip 

accusatoir” yaitu menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek dan bukan sebagai 

objek dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga ia harus di perlakukan dan di lindugi dari 

tindakan kesewenang-wenangan dari pihak kepolisian.  

       Saat penulis melakukan observasi tampaknya penyidik tidak mengikuti prosedur yang 

telah di atur oleh UU dan peraturan yang telah di tetapkan dan di terapkan oleh pemerintah 

sesuai dengan bidang-bidangnya dan kewenangan masing-masing, penganiyaan yang 

dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Halmahera Selatan hingga menyebabkan kedua 

tersangka mengalami bengkak atau lebam di bagian wajah, sangat bertentangan dengan 

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan 

keadilan berdasrkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 demi terselenggaranya negara hukum dalam Pasal 28d Ayat 1 setiap warga negara 

memperoleh hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.  

        Penganiayaan yang di lakukan oleh oknum kepolisian di ruangan pemeriksaan satuan 

Reskrim Polres Halmahera Selatan selaku aparat penegak hukum merupakan tindakan tidak 

terpuji karena mencedrai citra kepolisian selaku abdi masyarakat dalam melindugi, 

menggayomi serta melayani masyarakat. Selain itu juga tindakan penganiayaan tersebut juga 

di kategorikan masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus di 

tindak secara setimpal sebagaimana berbuatan di lakukan pada tersangka.
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        Apalagi penganiayaan ini di lakukan terhadap tersangka adalah aparat penegak hukum 

maka perbuatan tersebut adalah penyiksaan terhadap tahanan masuk dalam kategori 

perbuatan pelanggaran Ham berat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang 

Konvensi menentang penyiksaan telah di tegaskan bahwa penyiksaan terhadap tahanan oleh 

aparat penegak hukum adalah pelanggaran Ham berat. Demikian dengan Peraturan Kapolri 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Ham dalam penyelenggaraan 

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa 

seorang anggota Polri di larang melakuakan penyiksaan terhadap orang yang di sangka 

terlibat dalam kejahatan.
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       Hal tersebut diatas mencerminkan masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan 

aparat penegak hukum dan lemahnya kesadaran moral sehingga citra Polri terciderai di mata 

masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menjadikan Polisi Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak 

hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan 

pelayanan masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak seirama dengan yang kita 

harapkan
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        Polisi memang rawan menyalagunakan kewenagannya dengan melanggar kode etik 

profesinya sampai pada melanggar Hak Asasi Manusia. Polri di tuntut agar dalam 

menjalankan tugas dan profesinya terutama dalam penegakan hukum harus sesuai dengan 

kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.  

Bagaimana sikap dan perilaku anggota Polri harus mencerminkan karakter Polri yang 

sesungguhnya sesuai dengan Tribrata oleh karena itu dibutuhkan Etika Kepolisian dalam 

bentuk Etika Profesi Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan di jiwai 

oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen 

                                                             
4
Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan  Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Kepolisian 
  



moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, dan hubungan dengan masyarakat. 

         Pelaksanaan penegakan hukum selama ini Polri masih sering dihadapkan dengan 

berbagai permasalahan yang belum dapat memberika kontribusi yang positif, yang dapat 

menyelesaikan masalah tanpa adanya upaya kekerasan, padahal para pimpinan polri sudah 

berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan berbagai petunjuk pelaksanaan maupun 

petunjuk teknis tapi masi saja jauh dari yang di harapkan.
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           Berangkat dari uraian dan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Perlindugan Hakum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan 

(Studi Kasus Kepolisian Resort Halmahera Selatan) 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dapat di angkat untuk selanjutnya di 

teliti dan dibahas dalam proposal ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindugan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan? 

2. Faktor faktor apa yang mempegaruhi perlindugan hukum bagi tersangka dalam proses 

penyidikan? 

C.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindugan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan? 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perlindugan hukum bagi tersangka 

dalam proses penyidikan? 

D. Manfaat penelitian 

 Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai          berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis diharapkan semoga melalui penilitian ini dapat mengebangkan 

pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya untuk memperluas dan menambah 

referensi. 

2. Manfaat Praktis secara praktis dapat di gunakan sebagai pedoman dan masukan bagi 

aparat penegak hukum serta institusi lain sehingga dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan. 

 


