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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relavan 

Terdapat beberapa peneltian yang membahas objek yang berkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Tesis I Nyoman  Arnita yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Tersangka 

dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”.
1
 Tesis ini menyoroti 

masalah implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau 

dari aspek HAM. Perbedaan yang signifikan antara tesis saudari I Nyoman Arnita 

dengan penulis ialah selain pada lokasi penelitian, terletak pada latar 

permasalahan penelitian, yaitu tesis I Nyoman Arnita mengkaji masalah 

perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan ditinjau dari aspek hak 

asasi manusia, sedangkan penulis mengkaji implementasi perlindungan hak-hak 

tersangka dalam proses penyidikan selain itu juga penulis ingin mengkaji 

bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan. 

2. Penelitian Agus Raharjo dan Angkasa yang berjudul “Perlindungan 

Hukum terhadap tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di 

Kepolisian Resort Banyumas”.
2
 Penelitian ini menitik beratkan pada penelusuran 

jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban kekerasan 

oleh penyidik  serta penelusuran mengenai sanksi dari Institusi Polri terhadap 

anggota polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan dalam proses 

                                                           
1
I Nyoman Arnita, Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penahanan Ditinjau dari 

Aspek Hak Asasi Manusia, Tesis, Fakultas Hukum  Universitas Sam Ratulangi Manando, 2013 
2
Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan 

dari kekerasan Penyidik di Kepolisisan Resort Bayumas (Mimbar Hukum), Volume 23, Nomor 1, 

2011 
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penyidikan. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah selain pada lokasi, juga terdapat pada latar permasalan yang akan 

coba didesain secara lebih luas, karena penelitian ini selain akan mengkaji perihal 

implementasi perlindungan hak-hak tersangka juga akan mengkaji mengenai 

implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan. 

3. Skripsi Adrianto yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah 

dalam proses Penyidikan Studi Kasus Pencurian di Kepolisian Resort 

Bulukumba”.
3
 Penelitian ini menfokuskan pada faktor-faktor penghambat 

penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus pencurian. Perbedaan yang 

signifikan antara skripsi saudara Adrianto dengan penulis ialah selain pada lokasi 

penelitian, terletak pada latar permasalahan penelitian, yaitu skripsi Adrianto 

hanya mengkaji masalah penerapan asas praduga tak bersalah dalam kaitannya 

dengan kasus pencurian, sedangkan penulis akan mengkaji penerapan asas 

praduga tak bersalah dalam semua kasus pidana yang ada dilapangan, selain itu 

perbedaan yang signifikan berikutnya adalah penulis selain mengkaji penerapan 

asas praduga tak bersalah dalam semua kasus pidana juga akan 

mengingtegrasikannya dengan penerapan hak-hak tersangka dalam proses 

penyidikan sebagaimana yang telah dirumuskan didalam KUHAP dan Peraturan 

Perundang-undangan lain yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia. 

 

 

 

                                                           
3
Adrianto, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses Penyidikan Studi Kasus 

Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar, 2010 
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B. Kerangka Teori 

(1). Konsep Negara Hukum 

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep  ‘Rechtsstaat’ dan ‘the rule of 

law’, memang berkaitan dengan konsep ‘nomocrasy’ yang berasal dari perkataan 

‘nomos’dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ 

dan ‘crator’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan 

‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam 

penyelanggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah 

nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum 

sebagai kekuasaan tertinggi.
4
 

Konsep negara hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

itu sangat tegas dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
5
 Dalam konsep 

negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika 

kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang 

biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum 

adalah ‘the rule of law not of men’.  Yang disebut pemerintahan pada pokoknya 

adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak 

sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.
6
 

                                                           
4
Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Hukum Tata 

Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Cet ke- 1, Jakarta, 2012, h. 26-27 
5
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke -4 

6
 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia pdf diakses pada 

tanggal 15 Februari 2018 
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Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas 

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya 

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga bagi suatu 

negara. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya pemegang 

hukum dan keseimbangan saja.
7
 Idealnya dalam negara hukum, yang menjadi 

jenderal negara adalah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh alat 

perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan 

patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.
8
 

Konsep negara hukum modern di eropa kontinental dikembangkan antara lain 

oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichti dengan menggunakan 

istilah Jerman yaitu ‘Rechtsstaat’. Adapun dalam istilah Anglo Amerika, konsep 

negara hukum dikembangkan atas kepoloporan A.V. Dicey dengan sebutan ‘the 

rule of law’.
9
 Menurut Julius Stahl konsep negara hukum  (rechtsstaat) memiliki 

empat unsur pokok yakni: (1) adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 

(grondrechten); (2) negara didasarkan pada trias politica (schiding van machten); 

(3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan 

(wegmatigheid van hetbestur); dan (4) adanya peradilan administrasi negara yang 

                                                           
7
Aristoteles dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, PS HTN  FH UI dan Sinar Bakti, 1998, h. 153 
8
B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, “Menuju Konsolidasi Sistem 

Demokrasi”,  Jakarta, 2009, h. 17 
9
Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Hukum Tata 

Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Op.cit. h. 27 
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bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

(administrative rechtspraak).
10

 

Selain teori F.J Stahl tentang negara hukum (rechtsstaat) yang berkembang di 

negara Eropa Kontinental, di negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep 

negara hukum yang dipelopori oleh Albert Veen Dicey dengan sebutan (rule of 

law). Konsep ini menekankan pada tiga unsur pokok negara hukum, yaitu: (1) 

supremasi hukum (supremacy of the law); (2) persamaan di depan hukum 

(equality before the law); dan (3) terjaminnya hak asasi manusia (human rights)
11

 

Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dari keempat prinsip 

‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh F.J Stahl tersebut diatas pada pokoknya 

dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘rule of law’ yang dikembangkan oleh 

A.V Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. 

Bahkan, ‘The International Commission of Jurist’ prinsip-prinsip negara hukum 

itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak 

(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang semakin 

mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. 

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian konsep negara 

hukum diatas. Prof. Jimly Asshiddiqie
12

 berkomentar didalam salah satu makalah 

yang dibuat oleh beliau. Bahwa menurutnya,  konsepsi tentang negara hukum di 

kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur 

pengertian sebagaimana dikembangkan pada abab ke- 19 dan abad ke- 20. 

                                                           
10

 Ruslang Renggong, Hukum Acara Pidana, Cet ke- 1, Jakarta, 2014, h. 18 
11

Ibid, h. 19 
12

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 

tanggal 15 Februari 2018 
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Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian negara hukum 

(rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur ‘rechtsstaat’ 

dimana unsurnya yang keempat adalah adanya ‘administrative rechtspraak’ atau 

peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok negara hukum. Tidak ada yang 

mengaitkan unsur pengertian negara hukum modern itu dengan keharusan adanya 

kelembagaan atau setidak tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

Pengadilan Tata Negara. Jawabnya ialah karena konsepsi negara hukum  

(rechtsstaat) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah 

hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke- 19 ketika Pengadilan Administrasi 

Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi 

baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri disamping Mahkamah Agung atas 

jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di 

Austria pada tahun 1920. Oleh karena, jika pengadilan tata usaha Negara 

merupakan fenomena abad ke- 19, maka Pengadilan Tata Negara adalah 

fenomena abad ke- 20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama 

Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan 

kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi negara hukum modern itu 

sendiri untuk kebutuhan peraktek ketatanegaraan pada abad ke- 21 sekarang ini. 

Menurut Arief Sidharta
13

, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang 

unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru yang meliputi 5 (lima) hal 

sebagai berikut: 

                                                           
13

B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan  tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal 

Hukum) ‘Rule of law’, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, 

November 2004, h. 124-125 
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1. Adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human 

dignity) 

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk 

menjamin agar kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum 

bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang 

tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 

‘predictable’. Asas-asas yang terkandung atau terkait dengan asas 

kepastian hukum itu adalah: 

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. 

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan 

tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan 

pemerintahan. 

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-

undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak. 

d. Asas peradilan bebas, independent, impartial, dan objektif rasional 

adil serta manusiawi. 

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan 

undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. 

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya 

dalam undang-undang atau UUD. 

3. Berlakunya persamaan (similia similius atau Equality before the law) 

dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewahkan orang 
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atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau 

kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung (a) adanya 

jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan 

pemerintahan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang 

sama bagi semua warga negara. 

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk 

mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas 

demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip: 

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat  publik tertentu yang 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang 

diselenggarakan secara berkala. 

b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai tanggung jawab 

oleh badan perwakilan rakyat. 

c. Semua warga negara memilki kemungkinan dan kesempatan yang 

sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

politik dan dapat mengontrol pemerintahan. 

d. Semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional 

oleh semua pihak. 

e. Kebebasan berpendapat berkeyakinan dan menyatakan pendapat. 

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi. 

g. Rangcangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 
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5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyartakat sesuai dengan 

tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 

bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi. 

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki 

tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, 

pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. 

Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum harus diatur secara tegas 

melalui atauran hukum. Pada umumya, pengertian negara hukum merujuk pada 

negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum 

untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan 

tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.
14

 

(2). Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pancasila merupakan falsafah atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi 

nilai yang fundamental dan sebagai karasteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam 

ilmu hukum, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh 

karena itu, setiap prodak hukum harus menyesuaikan diri dengan pancasila. 

Dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang 

                                                           
14

Bintan R. Saragih, Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan 

Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD NRI 1945, Disertasi Doktor dalam Ilmu 

Hukum, Bandung, 1991 h. 11 
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penting hal itu sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua, yaitu 

“Kemananusian yang Adil dan Beradap” dengan menempatkan manusia pada 

kodrat, harkat dan martabatnya.
15

 

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah droits l’home (Prancis), 

menslijke recten (Belanda), fitrah (Arab) dan human rights semula berasal dari 

‘right of human’ (Inggris). Istilah human right semula berasal dari‘right of 

human’ yang menggantikan istilah ‘natural right’ yang selanjutnya oleh Eleanor 

Roosevelt diubah dengan istilah ‘human right’ yang memiliki konotasi yang lebih 

netral dan universal.
16

 

a. Selintas Sejarah HAM 

Ide mengenai hak asasi manusia telah lama timbul di dunia. Nabi Musa ketika 

membebaskan orang-orang Yahudi dari cengkraman Fir’aun adalah gerakan hak 

asasi, yaitu akibat dari perbudakan. Pada tahun 2000 SM Chammurabi dari 

Babylonia telah membuat hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia, Solon 

pada tahun 600 SM sudah mencanangkan perlindungan hak asasi manusia dan 

keadilan dengan pembentukan heliaea (lembaga peradilan) dan eccelesia (majelis 

rakyat). Begitupun dengan Pericles di Athena, kaisar Romawi yang terkenal 

Flairus Anicius Jusnitian (327) telah menciptakan sistem hukum Barat yang 

kemudian menjadi kiblat pembentukan hukum di Indonesia melalui stelsel 

konkordansi.
17

 

                                                           
15

Veive Large Hamenda, Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukuman Mati Di 

Indonesia, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, h. 116 
16

Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum, Cet ke- 1, 

Jakarta, 2012, h. 281 
17

Ibid., h. 283 
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Doktrin tentang hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara 

universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline 

dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan 

penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara 

hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang 

mutlak harus ada disetiap negara yang disebut rechtsstaat. Bahkan dalam 

perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga 

diharuskan tercantum dengan tegas dalam Undang-undang Dasar atau konstitusi 

tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional democrasy), dan dianggap 

sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi 

ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian 

kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.
18

 

b. Sejarah HAM di Indonesia 

Dalam lembaran sejarah Indonesia, perdebatan tentang Hak Asasi Manusia 

telah mencuat sejak proses pembentukan negara Indonesia sedang gencar-

gencarnya di perjuangkan oleh founding fathers and mothers. Perdebatan ini 

terekam jelas didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) yang membahas draf konstitusi untuk negara Indonesia yang akan di 

bentuk. Dalam forum sidang itu mengemukan berbagai pendapat mengenai HAM. 

Perdebatan itu dikerucutkan kedalam dua arus, yaitu yang mengusulkan agar 

butir-butir HAM dimasukkan dalam konstitusi dan yang menolaknya. Arus 

                                                           
18

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet ke- 7, Jakarta, 2015, h. 343 
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pertama sering diasosiasikan diwakili oleh tokoh Muhammad Hatta, sedangkan 

arus yang kedua diwakili oleh Soepomo.
19

 

Mohammad Hatta yang didukung oleh Muhammad Yamin, menghendaki 

agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit didalam konstitusi. 

Menurut Hatta, hal itu perlu agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi 

“Negara Kekuasaan”. Argumen Hatta menegaskan bahwa kehadiran negara 

haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi meminjam istilah 

Thomas Hobbes-leviathan, yang memangksa rakyatnya sendiri. Sementara 

Soepomo menolak usulan agar jaminan HAM dicantumkan dalam konstitusi 

karena menurutnya negara yang dibentuk adalah “Negara Kekeluargaan” yang 

tidak berdasar atas paham perseorangan (individualisme). Soepomo menyakini 

bahwa jika jaminan HAM dimasukkan didalam konstitusi berarti ingin 

menegakkan negara yang berdiri diatas paham individualisme atau liberalisme. 

Argumen Soepomo menyiratkan bahwa ia cenderung berprasangka baik terhadap 

negara, negara diyakini tidak akan melakukan tindakan yang menginjak-injak 

HAM rakyatnya.
20

 

Dalam perkembangan kemudian, usulan Hatta diakomodasi didalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 

Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Akomodasi ini merupakan buah kompromi 

yang didorong oleh keinginan agar perdebatan tersebut tidak berlarut-larut yang 

dikhawatirkan justru merintangi tercapainya rumusan konstitusi untuk Indonesia 

merdeka. Adanya pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yang memberi 

                                                           
19

Jimly Asshiddiqie dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 

Indonesia. Cet ke- 4, Jakarta, 2012, h. v 
20

 Ibid., h. v-vi 
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jaminan HAM pada setiap warga negara Indonesia, antara lain pasal 27, pasal 28,  

pasal 31 dan pasal 34, merupakan hasil dari kegigihan Hatta. Sementara usulan 

negara kekeluargaan (atau sering disebut Negara Integralistik) yang diusung oleh 

Soepomo tidak terjawantahkan didalam Undang-undang Dasar 1945.
21

 

c. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca-Amendemen 

Formulasi konsepsi negara hukum dalam kaitannnya dengan demokratisasi 

dan HAM. Hans Kelsen mengemukakan empat syarat rechtsstaat, seperti yang 

dikutip Titik Triwulan Tutik didalam bukunyayaitu: (1) negara yang 

kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses 

pembuatannya dilakukakan oleh parlemen. Anggota-anggota parlemen itu sendiri 

dipilih langsung oleh rakyat.; (2) negara yang mengatur mekanisme pertanggung 

jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara; (3) 

negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; (4) negara yang 

melindungi hak-hak asasi manusia.
22

 

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai perlindungan HAM, UUD 1945 

Pasca-amendemen memuat ketentuan HAM yang lebih komprehensif ketika 

dibandingkan dengan UUD 1945 pra-amendemen yang hanya memberikan 

ketentuan HAM secara garis besar saja. Misalkan Pasal-pasal tentang HAM dalam 

UUD 1945 pasca amendemen itu dapat ditemukan dalam pasal 27, 28, 28a sampai 

dengan 28j serta mengenai hak pendidikan juga diatur dalam pasal 31. 
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d. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Strategi penegakan HAM pada dasarnya dilakukan melalui dua tahap; 

Pertama, tahap status penentuan (prescriptive status) yaitu penentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai bentuk instrumen normatif HAM, baik berupa 

konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua, 

pengaturan penataan secara konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap ini 

dilakukan koordinasi dan konsolidasi secara intens antara para penegak hukum.
23

 

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa deklarasi universal hak asasi 

manusia (Universal Declaration of Human Rights, 1948) merupakan langka awal 

meletakkan landasan kearah penyusunan standar instrumen HAM yang akan 

menjadi perjanjian Internasional bagi setiap negara.
24

Perlindungan terhadap Hak 

asasi manusia dewasa ini ketika dilihat semakin memiliki orientasi yang fositif hal 

itu bisa dilihat dengan adanya peratifikasian Undang-undang internasional tentang 

hak asasi manusi yang dilakukan oleh pemerintah seperti, ICCPR (International 

Covenant On Civil and Political Right) atau Kovenan Internasional Tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 

2005, dan sebelumnya juga telah diratifikasi (Konvention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) atau Konvensi 

Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, 

Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia yang diratifikasi 

berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1998.  kedua prinsip umum instrumen 
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HAM tersebut telah diakomodasi dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa sejak 

diberlakukannya undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-

undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dan kini dengan amendemen 

memasukkan HAM dalam bab tersendiri di dalam UUD 1945.
25

 Yaitu Bab XA 

tentang Hak Asasi Manusia yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J 

yang kesemua pasal UUD 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap Hak Asasi 

Manusia. 

Amendemen UUD 1945 dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia 

jauh lebih luas dan terperinci penyebutannya ketika dibandingkan dengan UUD 

1945 pra-amendemen. Sehingga sampai Lindsey memuji UUD 1945 pasca-

amendemen ini dengan mengatakan “perlindungan HAM  pasca-amendemen 

impresif dan jauh lebih lengkap dibandingkan dibanyak negara berkembang 

lainnya
26

 

Hingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil 

amendemen sampai dengan amendemen ke- 4 UUD 1945 lebih memberikan 

kepastian hukum yang fundamental dan terperinci terhadap perlindungan hak 

asasi manusia serta dalam rangka mewujudkan negara hukum yang semakin ideal. 
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e. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam 

Sejak semula lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, Islam telah 

meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang, bahwa kedudukan manusia 

adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketakwaannya. Tidak ada paksaan 

dalam beragama, dan tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lain. Rasullah 

Muhammad SAW sendiri bersabda, bahwa “setiap manusia dilahirkan dalam 

keadaan suci”.
27

 

Landasan pijak berkaitan dengan hak tersebut dalam Islam dikenal melalui 

dua konsep yaitu hak manusia (haq al-insan) dan hak Allah. Hak manusia itu 

bersifat relatif sedangkan hak Allah adalah mutlak, tetapi antara kedua hak 

tersebut saling melandasi satu sama lain.
28

 Untuk itu setidaknya ada lima prinsip-

prinsip hak asasi manusia dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh Masdar F. 

Mas’udi,
29

 sebagai berikut: 

1. Hak Perlindungan terhadap Jiwa adalah hak kehidupan manusia yang 

merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh 

siapapun maka barang siapa yang sengaja melanggar kehidupan orang lain dia 

harus dihukum setimpal agar orang itu tidak melakukan hal yang sama di lain 

tempat. Sebagaimana dalam penggalan surah al-Maidah ayat 32 disebutkan: 

tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡ø� tΡ Î� ö� tóÎ/ C§ ø�tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r'x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒ uρ $ yδ$uŠ ôm r& 

!$ uΚ ¯Ρr' x6 sù $uŠ ôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_  
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Artinya: 

“bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang manusia 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 

manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelematkan kehidupan 

seorang manusia, maka seolah-oah dia telah menyelamatkan kehudupan 

manusia semuanya”.
30

 

 

2. Hak perlindungan keyakinan hal ini sebagaimana dalam ajaran  

La iqraha fiddin (tidak ada paksaan dalam beragama) serta Lakum 

dienukum waliyadien (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Oleh sebab 

itu, tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam memeluk agama. 

3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat 

hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum 

hal-hal yang merusak kesadaran pikiran. Barang siapa yang melanggar hal 

itu hukumannya sangat keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai 

perlindungan akal pikiran. 

4. Hak perlindungan terhadap hak milik ini diterjemahkan dalam hukum 

tentang keharaman mencuri, merampas diberikan ancaman yang keras 

terhadap pelakunya. 

5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan memperoleh nama 

baik. Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang 

melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seorang berbuat zina 

haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi (An-Nur ayat 4). Jika 

tidak terbukti maka seorang itu tidak dapat dipersalahkan. 
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(3). Konsep Perlindungan hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan 

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang 

dikenakan penahanan guna kepentingan penyidikan, perlu kiranya menguraikan 

sekilas tentang Miranda Rule yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sejak 

1966 dan kini telah diserap masuk kedalam hukum acara pidana di sebagian besar 

negara di dunia termasuk di Indonsia. Miranda Rule lahir dari praktik penegakan 

hukum di Amerika Serikat, dimana pada tahun 1963 di Arizona seorang pemuda 

bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga 

melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang 

perempuan berusia 18 tahun. Setelah dua jam di dalam ruang introgasi, Ernesto 

Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah 

menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata 

sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan 

pengacara guna mendampinginya dalam pemeriksaan ini. Pengakuan tertulis yang 

dibuat Miranda ini kemudian dihadirkan dipersidangan sebagai bukti, dan 

berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis ini, 

Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan 

mempertimbangkan tiga kasus yang serupa, akhirnya Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat oleh Miranda tidak sah, karena 

sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya 

pernyataan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, maka sejak saat itulah hak-hak 
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tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai 

tonggak lahirnya Miranda Rule
31

 

Di Amerika Serikat, Miranda Rule diartikan sebagai suatu aturan yang 

mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh 

penyidik, yaitu: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang 

tersangka dapat digunakan untuk melawannya atau memberatkannya di 

Pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan penasehat hukum atau advokat 

untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak 

untuk disediakan penasihat hukum atau advokat oleh negara.
32

 

Meijers mengemukan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengetahuan pun 

yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak.
33

 Hak merupakan 

sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek 

eksistensialnya. Bahkan lebih dari itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan 

posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua 

hukum, hukum memang dibuat karena adanya hak.
34

 

Demikian halnya dalam proses penyidikan sebagai salah satu rangkaian 

pemeriksaan dalam penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan 

berdasarkan pada aturan hukum acara pidana. Penyidikan sebagai suatu upaya 

yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat 
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terang tentang tindak pidana yang terjadi.
35

 Penyidikan tidak dapat dijadikan 

sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tersangka sebagai 

manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan 

negara.Tersangka pada tingkat pemeriksaan memilki seperangkat hak yang 

dijamin oleh aturan hukum. Untuk itu dari beberapa hak yang dimiliki oleh para 

tersangka atau tahanan, diuraikan sebagai berikut: 

a. Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat 

Pemeriksaan yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus 

tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. 

Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan 

menambah penderitaan yang berkepanjangan, seorang tersangka atau terdakwa 

yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan 

sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui 

dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.
36

  

Membiarkan para tahanan dalam ketidakpastian sama artinya merampas 

harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencegah terjadinya peraktik 

seperti itu, KUHAP telah menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 

murah dalam berbagai pasal. Kata cepat dalam bahasa tersebut bermakna cepat 

dalam proses dan cepat dalam hasil. Kata sederhana bermakna proses peradilan 

tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 

baik dari sudut pandang para tersangka atau terdakwa maupun aparat penegak 

hukum. Adapun kata-kata biaya murah bermakna proses peradilan pidana tidak 
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mahal, dan tidak dapat dikomersialkan, serta tidak akan memberatkan dari sisi 

biaya.
37

Seseorang yang ditangkap berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh 

penyidik sehingga selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
38

 Bahkan 

tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari  setelah perintah penahanan itu 

dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.
39

 

b. Hak untuk memperoleh bantuan hukum 

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami 

keguncangan batin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari 

pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, 

misalnya orang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan 

dalam kepentingan penyidikan tentu membutuhkan nasihat hukum dari orang 

yang ahli dibidang hukum.
40

 

Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk 

mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli dibidang hukum merupakan 

suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan pengakuan dan 

perlindungan HAM bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. 

Sebagaimana diketahui bahwa peraktek penegakan hukum, beberapa tahun yang 

lalu, belum menjadikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai 

suatu yang melekat padanya. Nasihat hukum di era ini masih dipandang sebagai 

sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi bagi 
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tersangka atau terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, 

sedangkan yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan.
41

 

Hak pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa oleh seorang penasihat 

hukum atau lebih, merupakan hak yang sangat diperlukan agar tersangka dapat 

mengetahui sehingga tersangka dapat memperoleh seluruh hak-haknya selama 

dalam proses hukumnya berjalan terutama bagi si tersangka dalam menjalani 

proses penyidikan. Untuk itu KUHAP telah menjaminkan beberapa hak bagi 

tersangka di dalam pasalnya seperti didalam pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna 

kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 

pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”
42

 

Apabila dilihat dari pasal di atas terhadap tersangka atau terdakwa memang 

memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat 

pemeriksaan yang dijalaninya. Hal ini dapat di temukan pada kata-kata “selama 

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” juga melalui pasal ini dapat 

diidentifikasi bahwapemeriksaan dalam hukum acara pidana dibagi atas beberapa 

tahapan pemeriksaan yaitu: Pertama, pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan 

penyidikan oleh penyelidik dan penyidik. Kedua, pemeriksaan pada tingkat 

penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, pemeriksaan di tingkat 

persidangan di pengadilan oleh hakim. Dari semua tingkatan pemeriksaan ini 

KUHAP telah memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa atas hak 

dirinya untuk didampingi penasihat hukum. 
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Kemudian terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, memiliki hak 

untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma. Sebagaimana didalam 

KUHAP, Pasal 56 ayat (1 dan 2). Ayat 1, bahwa, “dalam hal tersangka atau 

terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum 

bagi mereka”. Dan ayat (2) dikatakan bahwa “setiap penasihat hukum yang 

ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 

bantuannya dengan cuma-cuma.
43

 

c. Hak untuk tidak disiksa 

Larangan  melakukan penyiksaan terhadap manusia merupakan hal yang 

sangat penting untuk dilindungi tidak terkecuali terhadap tersangka atau terdakwa 

yang sedang dalam proses pemeriksan pada tingkat penyidikan. Penyidikan 

menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Pasal 1 angka (13) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
44

 

Tersangka dalam menjalani proses penyidikan telah dijamin didalam undang-

undang berhak untuk bebas memberikan keterangan sebagaimana menurut Pasal 
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52 KUHAP, bahwa “dalam hal pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka 

berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
45

 Sebagaimana 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau 

kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang 

tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa 

harus dijauhkan dari rasa takut. Dan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan 

terhadap tersangka atau terdakwa.
46

 

Senada dengan hal diatas Standart Operasional Prosedure (SOP) Pemeriksaan 

Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

mengenai syarat pemeriksaan terhadap yang diperiksa dalam hal ini tersangka, 

saksi, atau ahli harus bebas dari rasa takut.
47

 Untuk itu penyidik pada saat 

melakukan penyidikan sejatinya tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang dapat 

menjadikan tersangka merasa takut, sehingga tersangka dalam memberikan 

keterangan tidak dalam tekanan dan paksaan atau intimidasi.  

d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

Hak untuk meperoleh pelayanan kesehatan (rights to health) sebagai elemen 

penting bagi kehidupan manusia telah diterima dan diakui sebagai bagian dari 

HAM. Pengakuan ini terwujud dari perjuangan panjang masyarakat internasional 

untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM, yang meliputi aspek 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
48
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Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan ditegaskan 

dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) dikatakan bahwa, setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkunngan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.
49

 Konsekuensi dari ketentuan tersebut, menjadikan pelayan kesehatan 

sebagai salah satu hal yang harus dijadikan sebagai orientasi negara. 

Sebagai bagian dari HAM, hak atas pelayanan dapat dinikmati oleh setiap 

orang termasuk orang-orang yang berstatus tahanan dan narapidana. Penahan 

sebagai salah bentuk pengekangan kebebasan yang betujuan memperlancar proses 

pemeriksaan perkara, tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk memperlakukan 

para tahanan secara berbeda dengan orang yang tidak ditahan.
50

 

Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama 

dengan orang-orang yang tidak ditahan.
51

 Hak para tahanan dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan ditegaskan dalam KUHAP, Pasal 58 bahwa tersangka yang 

dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter 

pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan 

proses perkara maupun tidak.
52

 

e. Hak untuk menerima kunjungan keluarga 

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak para tahanan yang dijamin oleh 

Undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak 

dibenarkan untuk melarang para tahanan menerima kunjungan keluarganya atau 
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sebaliknya melarang keluarga tahanan untuk menemui keluarganya.
53

 Secara 

yuridis, tersangka atau terdakwa yang dalam masa penahanan memiliki hak untuk 

menerima kunjungan dari pihak keluarga atau pihak lain yang ada hubungan 

dengan perkaranya. Jaminan hal tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 60 dan 61. 

Pasal 60, menentukan bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya 

dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penagguhan penahanan 

ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
54

 Serta pasal 61, menentukan 

bahwa tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat 

hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal 

yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan 

pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
55

 

Jaminan perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan 

penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP juga relevan 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa narapidana 

berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya. Meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepadanarapidana, akan tetapi 

dalam peraktik juga diberlakukan terhadap tahanan. Sampai saat ini, rutan ataupun 

lapas selain menampung tahanan, juga menampung narapidanan.
56
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f. Hak Atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 

Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan 

kemerdekaan bergerak seseorang. Oleh karena itu penahanan harus dilakukan 

berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena 

penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tuntutan 

ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara 

tidak sah.
57

 

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan dalam ketentuan KUHAP, 

sebagaimana dalam Pasal 1 butir 22 dan pasal Pasal 1 butir 23 KUHAP. Pasal 1 

butir 22 merumuskan bahwa, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat 

pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena 

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 

Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
58

Pasal 1 butir 23 

merumuskan bahwa rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan 

haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang 

diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, 

ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-undang ini.
59
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(4). Konsep Asas Praduga Tak Bersalah 

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa dikatakan sebagai 

penganut sistem peradilan pidana dengan due process of law meskipun tidak 

secara absolut sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer.
60

Asas due process of 

law, secara sedernana asas ini berarti berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, 

artinya dalam penentuan seorang bersalah sampai pada putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap harus berdasarkan prosedur yang berlaku, yang telah 

ditetapkan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada 

persidangannya. Due process of law menghasilkan prosedur dan substansi 

perlindungan individu. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal, yaitu: 

(1) apakah penyidik atau penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, 

kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur?... (2) jika menggunakan 

prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan prosedur?...
61

 

Konsekuensi logis dari dianutnya “due process of law” atau proses hukum 

yang adil atau layak dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, ialah bahwa sistem 

peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara 

pidana (sesuai dengan sepuluh asas hukum acara pidana) juga harus didukung 

oleh sifat batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak masyarakat.
62

 

Salah satu dari sepuluh asas hukum acara pidana yang dimaksud diatas adalah 

asas praduga tak bersalah(prosumption of innocent). Asas praduga tak bersalah 

diartikan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan 
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bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
63

 

Penjabaran lebih lanjut mengenai asas praduga tak bersalah didalilkan didalam 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan 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”.
64

 

Berkenaan dengan asas praduga tak bersalah Achmad Ali
65

 menguraikan asas 

ini kedalam beberapa poin diantaranya: 

1. Bahwa pemerintahlah yang dibebani untuk membuktikan setiap unsur 

delik pidana yang didakwakan kepada seseorang dengan pembuktian dan 

kenyakinan hakim dan bahwa terdakwa tidak dibebani untuk 

membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegakkan dimulai pada tahapan 

awal dari setiap proses acara pidana 

2. Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena 

disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah 

sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dipengadilan. 

Dalam hukum acara pidana, selain dikenal asas praduga tak bersalah juga 

dikenal asas praduga bersalah yang sesungguhnya bukan hal yang bertentangan. 

Asas praduga tidak bersalah bersifat legal normatif dan tidak berorientasi pada 

hasil akhir. Sementara asas praduga bersalah berarti deskriptif faktual, dengan 
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berdasarkan fakta-fakta yang ada si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan 

bersalah.
66

 Sebagai contoh untuk mengunakan maksud dari penggunaan praduga 

bersalah, terdapat pada pekerjaan Polri untuk melakukan penangkapan, seperti 

didalam KUHAP Pasal 17 dikatakan bahwa, “Perintah penangkapan dilakukan 

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup”.
67

 Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, pada frasa 

“bukti permulaan yang cukup” merupakan deskriptif faktual, terdapatnya dugaan 

kalau orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, sehingga kemudian dapat 

dilakukan penangkapan.
68

 

(5). Konsep Penyidikan 

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata 

bahwa. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang” sehingga 

penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” juga dapat 

diartikan “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan, yang 

berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. 

Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka 

penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-

kadang dipergukan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud 

sama dengan penyidikan. Dalam bahasa belanda penyidikan dikenal dengan 

istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”. Penyidikan 

mempunyai arti tegas yaitu “mengusut” sehingga dari tindakan ini dapat diketahui 
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peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan 

perbuatan pidana tersebut.
69

 

Penyidikan jika ditinjau dari hukum acara pidana yang lama atau sebelum di 

berlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

yang selanjutnya disebut KUHAP. Penyidikan adalah aksi atau tindakan pertama 

dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah 

diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.
70

 

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka (2)  KUHAP yaitu, 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.
71

 

Kalimat yang senada dengan Pasal 1 angka (2) KUHAP, juga dapat 

ditemukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 

angka (13) berbunyi bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

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

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
72

 Dalam hal memulai 

penyidikan menurut Pasal 106 KUHAP bahwa, penyidik yang mengetahui, 

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 
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diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan 

yang diperlukan.
73

 

Abdurachman mengemukakan bahwa awal dilakukanya penyidikan ialah 

setelah terjadinya tindak pidana. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan, dimana 

tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana 

tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan siapa 

pelakunya.
74

 Dari tujuan penyidikan yang telah diuraian diatas, setidaknya ada 

dua tujuan utama penyidikan yaitu, (1) untuk menunjuk siapa orang yang telah 

melakukan kejahatan, (2) dan untuk memberi pembuktian mengenai kesalahan 

yang telah dilakukannya.
75

 

Kemudian untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan 

menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-

peristiwa tertentu. Yaitu menghimpun keterangan mengenai: 

1. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan 

2. Identitas daripada sikorban 

3. Tempat yang pasti dimana kejahatan itu dilakukan 

4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan 

5. Waktu terjadinya kejahatan 

6. Apa yang menjadi motif, tujuan, niat, serta  Identitas pelaku kejahatan.
76
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