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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti telah sampai pada kesimpulan 

bahwa, 

1. Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di 

Polres Konawe Selatan belum terimplementasi secara maksimal dengan 

melihat fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan masih terdapat 

beberapa hak-hak mereka yang dilanggar ataupun tidak diberikan, seperti 

hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat, hak untuk memperoleh 

bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan, dan hak atas kunjungan keluarga yang belum 

optimal diimplementasikan. 

2. Asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Konawe 

Selatan belum terimplementasi dengan baik seperti, masih ada tersangka 

yang mengalami kekerasan dalam bentuk psikis yaitu dengan diintrogasi 

dengan nada-nada yang keras yang sehigga seolah-olah tersangka yang 

dalam proses penyidikan diperlakukan layaknya telah bersalah, bahkan 

ada yang dalam proses penangkapan mengalami kekerasan dalam bentuk 

fisik. 

3. Solusi hukum dari masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyidikan 

di Polres Konawe Selatan ialah (a) Perlu adanya penambahan ketentuan 

tegas dalam Undang-undang hukum acara pidana tersebut yang 
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menyatakan bahwa proses penyidikan dengan sendirinya dapat menjadi 

batal jika hak-hak tersangka tidak terpenuhi. (b) Perlu adanya pengawasan 

yang ketat dalam proses penyidikan baik pengawasan tersebut dari atasan 

penyidikan maupun dari masyarakat dalam proses penyidikan (c) 

Diperlukan keseriusan pemberi jasa bantuan hukum untuk lebih maksimal 

dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat” (d) Perlu 

adanya perhatian pemerintah dalam memberikan edukasi atau 

pembelajaran hukum kepada masyarakat melalui program-program 

khusus pembelajaran hukum yang langsung kepada masyarakat. 

B. Saran 

Diharapkan kepada penyidik Polres Konawe Selatan untuk lebih 

memaksimalkan pengimplementasian KUHAP dan Peraturan Perundang 

Undangan lain yang mengatur mengenai penyidikan dalam proses penyidikannya. 

Terutama yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Mengingat 

pengimplementasian hak-hak tersebut adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, 

sebagaimana adagium hukum dikatakan “Justitia Est Ius Suun Luiquie Tribuere” 

yang bermakna bahwa Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi haknya.
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 Amir Ilyas with Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-Asas Hukum, Cet ke- 1, Jakarta, 2016, 
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