
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan

Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung Hak Asasi Manisia serta

menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri

hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual

selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat

lainnya. Disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar

individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan

lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak

asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai

kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu

HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi

Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus

identitas hukum, yaitu aspek kemanusian dan aspek kemasyarakatan. (Barda

Nawawi Arief, 2008 : 53 ).
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Prinsip Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua manusia

dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan

hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat

persaudaraan” (Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Ketentuan ini

merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan

kebebasan serta persamaan manusia, yang menujukan nilai normatif konsep hak-

hak asasi manusia. Dengan demikian, apa pun status yang disandang oleh

seseorang tidak akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan martabat,

kebebasan serta persamaan hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat.

Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari

pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai aggota masyarakat. Hak Asasi

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia). Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan

tegaknya hak asasi manusia (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Prinsip keseimbangan antara pemenuhan hak asasi manusia ini akan menjamin

tegaknya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai

universal hak asasi manusia adalah “Prinsip ini mempunyai arti yang sangat luas.
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Namun pada dasarnya pernyataan ini dapat diartikan bahwa setiap orang

mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat.

Hanya Undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang.

Kondisi ini berlaku secara universal, artinya bahwa apapun kedudukan atau status

seseorang tidak akan mengurangi atau menambah hak dan kewajibanya dalam

keadaan normal. Hal ini sangat jelas tertera dalam Pasal 28J ayat (1)UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Implementasi nilai “persamaan kedudukan di dalam masyarakat” diterapkan di

berbagai bidang termasuk salah satunya adalah di bidang hukum. Salah satu

prinsip yang berlaku di bidang hukum adalah prinsip equality before the law

(persamaan di hadapan hukum), yang berlaku bagi orang-orang yang berkonflik

dengan hukum. Proses yang dilalui oleh orang-orang yang berkonflik dengan

hukum tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mereka tidak

terkecuali tersangka.

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, dimana telah terindifikasi dan

ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apabila dipandang perlu penyidik dapat

melakukan penahanan terhadap tersangka guna kepentingan penyidik. Penahanan

tersangka pada hakekatnya adalah tindakan yang membatasi kebebasan manusia

dan pembatasan kebebasan hak manusia merupakan pelanggaran terhadap Hak

Asasi Manusia (HAM) sebagaimana di tuangkan dalam Declaration Human
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Rights yang di keluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Pasal 11

ayat (1) menentukan “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak

dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam

suatu pengadilan terbuka, di mana dia dianggap tidak bersalah sebelum ada

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pelaksanaan penahanan yang menempatkan tersangka di lingkungan yang

terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan-

tekanan yang bersifat fisik dan non fisik. Dengan ditempatkannya tersangka

pada ruang tahanan negara akan menyebabkan perubahan corak kehidupan

dari yang bersangkutan, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada

masyarakat kepada alam kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam

lingkup masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang

cenderung memiliki kadar muatan kriminogenik.

Sebagai manusia normal tentu pemenuhan hak-hak ataupun kebutuhan-kebutuhan

secara biologis sangatlah mutlak untuk dipenuhi, pada prinsipnya kebutuhan

biologis bukan hanya sebatas makan, minum saja namun juga termasuk

kebutuhan dalam mendapatkan ketenangan jiwa, lahir dan bathin.

Sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia dimana setiap manusia dilahirkan

bebas dan sama dalam martabat dan hak, tidak membedakan apapun status yang

disandang olehnya. Untuk itu Polda Sumatera Utara dan jajaranya membuat

Ruang Biologis guna menjamin Hak Asasi seorang tersangka. Dimana Ruang

Biologis ini ditujukan kepada tahanan yang telah memiliki keluarga. Ruang
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Biologis ini juga ditujukan guna menekan angka terjadinya penyimpangan

seksual di dalam Rutan.

Pembentukan Ruang Biologis ini termasuk dapatlah dikategorikan baru pertama

kali di Indonesia, tentu hal ini sangat berpengaruh dan dapat pula jadi acuan bagi

aparat penegak hukum lainnya baik di kepolisian, kejaksaan dan Lembaga

pemasayarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Eksistensi Ruang Biologis di Polresta Medan Sebagai Implementasi HAM

Tersangka”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.

1. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

permasalahann yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bagaimanakah eksistensi ruang biologis di Polresta Medan sebagai

implementasi HAM tersangka?

b. Apakah dasar pertimbangan pembentukan ruang biologis di Polresta Medan

sebagai implementasi HAM tersangka?

c. Bagaimanakah bentuk pengawasan pelaksanaann ruang biologis di Polresta

Medan ?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang akan membahas permasalahan tersebut, penulis

membatasi dalam sistem peradilan pidana sub bagian implementasi HAM bagi

tersangka dalam memenuhi haknya di wilayah hukum Polres Medan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui eksistensi ruang biologis di Polresta Medan sebagai

implementasi HAM tersangka.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan ruang biologis di Polresta

Medan sebagai implementasi HAM tersangka.

c. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pelaksanaann ruang biologis di

Polresta Medan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya

nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis

dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan hukum,

khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sebagai

sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta kepada
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masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi

bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami gambaran tentang

eksistensi ruang biologis sebagai implementasi HAM tersangka.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

(Soerjono Soekanto. 1986: 125).

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara,

aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan,

acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

(Abdulkadir Muhammad. 2004: 77)

Kerangka teoritis yang akan penulis ajukan dalam membahas permasalahan dalam

penelitian adalah kerangka teoritis tentang tujuan ilmu hukum acara pidana.

Bambang Poernomo. (1988 : 28-29) mengemukakan bahwa :

“Tujuan ilmu hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan
ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari hukum mengenai
tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan
perlindungan masyarakat serta menjamin hak-hak asasi manusia dan
mengatur susunan serta wewenang alat perlengkapan negara penegak
hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dengan
sarana peraturan hukum acara pidana itu susunan dan wewenang alat
perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana
mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran,
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mengadakan tindakan penuntutan secara tepat dan memberikan putusan dan
pelaksanaannya secara adil”.

Didalam hukum Acara Pidana, selain asas Praduga tidak bersalah juga dikenal

berbagai asas hukum yang lainnya yang tidak kalah penting antara lain;

perlakukan yang sama dimuka hukum; harus adanya perintah tertulis dari pejabat

yang berwenang; adanya ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah

tahan, dan salah tuntut terhadap tersangka atau terdakwa; asas peradilan cepat,

sederhana, biaya ringan,bebas, jujur, dan tidak memihak; asas memperoleh

bantuan hukum yang seluas-luasnya; asas pemeriksaan dimuka hukum; asas

pengawasan terhadap tuntutan.

Upaya penegakan hukum pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, yang

dalam hal ini adalah ditingkat penyidikan, diselaraskan dengan hak yang telah ada

pada tersangka sejak dilahirkan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) sepanjang hak tersebut disesuaikan dengan

upaya penegakan hukum objektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana.

Bahwasanya semua warga negara mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan

pemerintahan, hal tersebut merupakan norma hukum yang melindungi hak

tersangka.

1. Eksistensi Ruang Biologis

Eksistensi adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto SA (1990 : 86-

87). Teori eksistensi dalam kaitannya dengan ruang biologis sebagai implementasi

HAM adalah teori yang menerangkan tentang keberadaan suatu ruang yang
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digunakan oleh seseorang sebagai bentuk memenuhi hak-hak setiap manusia

dalam hal ini adalah tahanan.

Sehubungan dengan hal di atas, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan

(eksistensi) hukum sebagai suatu sistem dalam menjalankan tugasnya di

masyarakat. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pernbangunan, maka

sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan

penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat

terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif

bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah

ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

(Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2164914-substansi-

hukum-legal-substance/#ixzz1tZuoRTw3)

Menurut Soerjono Soekanto (1989 : 53) bahwa agar hukum itu benar-benar hidup

dalam suatu masyarakat dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan

sosiologis. Berlaku secara filosofis berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana

dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya suatu hukum tersebut. Berlaku

secara Yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku

secara Sosiologis berarti hukum itu dipatuhi dan dirasakan adil bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu

berfungsi dalam masyarakat yaitu :

1) Kaidah Hukum

Teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum

sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
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a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan pada

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah

ditetapkan.

b. Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah tersebut efektif

artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaa). Atau

kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum

sebagai nilai positif yang tertinggi.

2) Penegak Hukum

Penegak hukum harus betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan

baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus

berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–

undangan peraturan pemerintah dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya

mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus

patuh pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena

berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus–kasus tertentu,

penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan–kebijakan yang mungkin tidak

sesuai dengan peraturan–peraturan yang ada dengan pertimbangan–pertimbangan

tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu

bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan–aturan yang telah

ditetapkan.
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3) Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi,

melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap

kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum,

baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dasar Pertimbangan

Dalam mengimplementasikan ruang biologis di dalam Rutan tentu ada hal-hal

yang menjadi pertimbangan dalam menerapkankannya, yaitu:

a. Hak Asasi Manusia

Hak Asasai Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas

oleh siapa pun. Pengertian HAM berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah  :

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara , hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prinsip Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Semua manusia dilahirkan

sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus

bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat pesaudaraan” ( Pasal 1

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ). Ketentuan ini merupakan suatu
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pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta

persamaan manusia, yang menunjukan nilai normatif konsep hak-hak asasi

manusia. Dengan demikian, apa pun status yang disandang oleh seseorang tidak

akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan martabat, kebebasan serta

persamaan hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat tak terkecuali

tersangka.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945).

Rumusan tersebut menunjukan pengakuan dan bentuk dasar perlindungan negara

terhadap HAM, dimana HAM dipandang sebagai sesuatu yang vital untuk

menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling

hakiki, yaitu hak untuk menjadi manusia.

Ketentuan UUD 1945 di atas juga menegaskan jaminan atas perlindungan HAM

yang pada akhirnya merujuk suatu prinsip equality before the law (persamaan di

hadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah atau

penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan setiap orang

secara adil. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada alasan yang

membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain dalam bentuk

apapun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip equality before the

law yang dianut Indonesia, persamaan dihadapan hukum ini merupakan

persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.
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Implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan di Indonesia

khususnya Sistem Peradilan Pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam

rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam Sistem Peradilan Pidana, HAM

merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya hak

tersangka yang harus dilindungi.

KUHAP Indonesia merupakan wahana dalam rangka pencapaian tujuan hukum

acara pidana yang pada hakekatnya memuat hal-hal tersebut, yaitu di satu pihak

memberi jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia dan di lain pihak mengatur

serta membatasi wewenang dan susunan alat perlengkapan negara penegak hukum

dalam praktek pelaksanaan peradilan pidana secara keseluruhan.

b. Dampak Pemidanaan

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah selain untuk melindungi

masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menghukum

pelaku yang akan berbuat jahat atau melanggar hukum yang terpenting adalah

untuk menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku

terpidana.

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan

berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap

pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan

perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya

untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke

arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan
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dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang

ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.

Barda Nawawi Arief ( 2008 :207 ) mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini

sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang

“kurang disukai”, sehingga banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana

perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat

dari akibatakibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan

dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Berdasarkan teori tentang hukuman atau pemidanaan disebutkan bahwa hukuman

sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban

masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa

memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian

hukum dan keadilan hukum dapat tercapai ( Kartosapoetra, 1988:55).

Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik, tetapi bisa juga

bersifat penekanan psikologis. Hal itu bertujuan bukan saja ditujukan kepada

pelaku kejahatan, tetapi tertuju pada anggota keluarga. Terciptanya pembalasan

seperti ini akan membawa dampak negatif terhadap anggota keluarga si pelaku

kejahatan. Akibatnya anggota keluarga akan dipaksa oleh keadaan berbuat hal

yang sama dengan si pelaku kejahatan.

Menurut Muladi ( 1984 : 4 ), bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk

memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak

pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi



15

dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat

tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:

1. Pencegahan (umum dan khusus);

2. Perlindungan masyarakat;

3. Memelihara solidaritas masyarakat;

4. Pengimbalan/perimbangan.

Konsekuensi logis dengan diterapkannya pemidanaan maka diharapkan pidana

yang dijatuhkan hakim pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap

menjungjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;

2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang

sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan

pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha

penanggulangan kejahatan ; dan

3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pemidanaan tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya

mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila

bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya

diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan

aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial

ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat,

aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain
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sebagainya maka hendaknya pemidanaan diharapkan memenuhi dimensi

keadilan. Konkretnya, pemidanaan juga mempertimbangkan aspek bersifat

yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan

dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice,

sosial justice dan legal justice. diharapkan pemidanaan di samping

mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga

sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada

masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana.

3. Bentuk-bentuk pengawasan

Menurut John F. Staal (2003 : 35) Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu

usaha sistematis oleh manajemen kerja untuk membandingkan kinerja standar,

rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan

apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan

penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia

digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Adapun  bentuk pengawasan menurut Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir

terbagi menjadi 2 ( dua ) macam, yakni:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam

organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan pucuk pimpinanya sendiri.

Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya membantu pucuk pimpinan
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mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidangnya masing-

masing.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah pegawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang

tidak terikat atau memiliki hubungan langsung dengan instansi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan akan mengarahkan pokok-pokok bahasan

pada eksistensi ruang biologis sebagai implementasi HAM tersangka di ruang

tahanan negara dalam sistem peradilan pidana.

b. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang ingin atau akan diteliti ( Soerjono Soekanto,1986 : 132).

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah meliputi :

1. Eksistensi adalah keberadaan suatu hal apakah ditentukan atau tida

dalam menjalankan perannya ( Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa

Indonesia Pusat Bahasa, 1990 : 213 )

2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

(Pasal 1 butir 14 Ayat  21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

3. Ruang Biologis adalah ruang yang di sediakan bagi tahanan untuk

menyalurkan hasrat biologisnya terhadap istri yang sah berdasarkan

buku nikah (Http : www.waspada.co.id/ruang+biologis+polres+medan).
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4. Implementasi yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan (Solichin Abdul

Wahab, 2004 : 64 ).

5. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang

demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.

(Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan,maka

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konseptual serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek

penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipakai penulis untuk menjabarkan

hasil penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data,
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penentuan populasi dan sample yang diperlukan, prosedur pengumpulan dan

pengelolahan data hasil penelitian, serta metode analisis terhadap data yang

telah diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada dalam

skripsi ini, yaitu karakteristik responden, mengenai apakah yang menjadi

dasar pertimbangan pembentukan ruang biologis serta bagaimanakah bentuk

pengawasan terhadap pelaksanaan ruang biologis di Polresta Medan.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan dari hasil penelitian dan

pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas.


