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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dan hal itu sebagaimana 

dirumuskan didalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”.
1
 Materi konstitusi ini secara eksplisit 

menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, dengan 

kata lain hukum adalah panglima atau jenderal di negeri ini. Oleh karena itu 

sejatinya, semua permasalahan yang berbicara dan bertemakan tentang hukum 

harus pula diselesaikan melalui jalur hukum termasuk juga dalam proses 

penyidikan 

Pakar hukum F.J Stahl dan Albert Veen Dicey dalam merumuskan konsep 

negara hukum (rechtsstaat) meskipun mereka berbeda dalam perumusan karakter 

karena F.J Stahl lebih menitikberatkan pada administrasi negara, sedangkan 

Albert Veen Dicey dititikberatkan pada bidang yudisial. Namun terlihat ada 

kesamaan di dalam kedua teori sarjana ini yaitu keduanya menyematkan wajibnya 

ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di dalam 

negara hukum (rechtsstaat).
2
 Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar 

yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, 

oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 
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diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun.
3
 Sifat hakiki  dan kodrati hak 

asasi manusia  yang melekat pada diri setiap orang, termasuk orang-orang yang 

berstatus tersangka yang dalam proses penyidikan. Penyidikan menurut Undang-

undang No. 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP, pada Pasal 1 ayat 

(2) dikatakan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
4
 

Penyidikan merupakan salah satu bentuk upaya penyidik yang bertujuan 

mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak 

pidana, yang dalam pelaksanaannya acapkali berbenturan dengan hak asasi 

manusia. Tindakan sewenang-wenang seperti perampasan hak-hak tersangka, 

kekerasan, intimidasi, serta dalam hal melakukan penyidikan tak jarang dilakukan 

tanpa prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana 

seperti telah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan 

ketentuan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.  

Hal demikian itu tentu sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana 

yang dianut di Indonesia yang dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas 

praduga tak bersalah adalah seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum 

dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
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hukum tetap.
5
 Lebih lanjut mengenai asas praduga tak bersalah didalilkan didalam 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 

ayat (1) dikatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau 

dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”.
6
 Oleh karena itu berdasarkan asas praduga tak bersalah 

sejatinya tersangka yang dalam tahap pemeriksaan penyidikan harus diposisikan 

sebagai manusia yang tidak bersalah dan segala hak konstitusionalnya serta hak-

haknya sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi didalam KUHAP yakni 

hak untuk memperoleh pemeriksaan cepat, hak untuk memperoleh bantuan 

hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak 

untuk menerima kunjungan keluarga, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian 

dan rehabilitasi apabila perkaranya dihentikan atau tidak sampai masuk pada 

pengadilan. 

Terdapat masalah hukum di Polres Konawe Selatan bahwa dalam proses 

penyidikan terhadap tersangka atas hak-haknya sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas kerapkali diabaikan oleh Penyidik. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

calon peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi 

Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam 

Proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan”. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memfokuskan pada masalah 

faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan 

di Polres Konawe Selatan, serta peneliti ingin mencari dan menemukan 

bagaimana solusi hukumnya. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak tersangka dan Praduga 

tak bersalah  dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hak-hak 

tersangka dan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan? 

3. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak tersangka dalam 

proses penyidikan di Polres Konawe Selatan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak-hak tersangka 

dan Praduga tak bersalah  dalam proses penyidikan di Polres 

Konawe Selatan 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah 

dalam proses penyidikan. 

3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak 

tersangka dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan. 
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b. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru, sehingga dapat 

memberikan pengetahuan dan sumbangan kostruktif dalam 

pengembangan keilmuan dibidang hukum, khususnya pada hal yang 

berhubungan dengan hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah 

dalam proses penyidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  memberikan gambaran tentang implementasi hak-hak 

tersangka dalam proses penyidikan dan implementasi asas praduga tak 

bersalah serta implementasi hak asasi manusia dalam proses penyidikan. 

Sehingga diharapkan dapat memberikan konstrubusi fositif sebagai 

instrumen problem solving penyelesaian masalah hak asasi manusia. 

E. Definisi Oprasional 

untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitan 

ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi adalah upaya pelaksanaan atau penerapan.
7
 Dalam hal ini 

pelaksanaan atau penerapan hak-hak tersangka dan asas praduga tak 

bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe Selatan 

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8
 

3. Perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan adalah pengayoman 

atas hak-hak dirinya agar mereka dapat menikmati seluruh hak-haknya 

yang telah dijamin dalam undang-undang, yang dalam hal ini undang-

undang hukum acara pidana. 

4. Asas praduga tak bersalah adalah seseorang harus dianggap tidak 

bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
9
 Baik pemeriksaan pada tingkat 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan. 

5. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan 

atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan 

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga 

telah dilakukan, oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan 

yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit 

tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau 

sepengetahuan pejabat publik.
10

 

6. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang 

atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja ataupun 

tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, 
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menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok 

orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau di 

khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.
11

 

Melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran perihal realisasi 

hak-hak tersangka yang telah dijamin dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP serta ingin 

mencari tahu bagaimana realisasi dari asas praduga tak bersalah dalam proses 

Penyidikan di Polres Konawe Selatan. 
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