
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Eksistensi Ruang Biologis di Polresta Medan Sebagai Implementasi HAM

Tersangka Secara filosofis tidak bertentangan dengan cita-cita hukum yaitu

memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial sehingga tahanan juga perlu merasakan keadilan selama

proses pidananya berlangsung. Secara yuridis keberadaan ruang biologis

sebagai bentuk implementasi HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 9 dan 21

yaitu Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, sejahtera lahir dan bathin serta

terlengkapi kebutuhan jasmani dan rohani setiap manusia dan Peraturan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983

tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Ruang

Tahanan negara yaitu mendapatkan perawatan yang meliputi makanan,

pakaian, tempat tidur, kesehatan, rohani dan jasmani. Secara sosiologis, ruang

biologis ini diharapkan dapat dirasakan sebagai keadilan bagi masyarakat

khususnya para tersangka dan segala ketentuan yang telah ditetapkan dari
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kebijakan kapolda ini dapat dipatuhi oleh para tahanan dan petugas yang

mengawas.

2. Dasar Pertimbangan Pembentukan ruang biologis di Polres Medan yaitu

sebagai implementasi hak asasi manusia khususnya bagi tahanan berdasarkan

ketentuan Pasal 9 dan 21 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia yaitu Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, sejahtera lahir

dan bathin serta terlengkapi kebutuhan jasmani dan rohani setiap manusia.

Serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-

UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan

Tata Tertib Ruang Tahanan negara Pasal 5 yaitu mendapatkan perawatan yang

meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan, rohani dan jasmani agar

terhindar dari sikap defresi dan penyimpangan seksual, hal ini juga sebagai

bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat khususnya tahanan mengingat

tahanan adalah seorang manusia yang dilahirkan sama bebas dan sama dalam

martabat dan hak.

3. Pengawasan dalam pelaksanaan ruang biologis di Polres Medan yaitu dengan

melakukan pendataan dan tahanan harus melengkapi semua syarat yang

ditentukan dan pelaksanaanya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara pengawasan secara internal

dan pengawasan secara eksternal. Pengawasan secara internal yaitu

pengawasan yang dilakukan oleh polri yaitu oleh Sat Tahti ( Satuan Tahanan

dan Barang Bukti). Sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu dilakukan

oleh lembaga diluar polri berupa Dewan Perwikilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Utara, Komisi Polisi Nasional, dan Lembaga swadaya masyarakat.
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B. Saran

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya payung hukum terhadap eksistensi ruang biologis oleh

pejabat terkait agar keberadaan ruang biologis diakui eksistensinya dan

sebaiknya dilakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan

ruang biologis untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh

pejabat terkait dengan cara menyediakan ruangan bagi tahanan secara

illegal.

2. Ruang Biologis seharusnya dibentuk juga di Lembaga pemasyarakatan hal

ini didasarkan bahwa jangka waktu penahanan di lembaga Pemasyarakatan

lebih lama dibanding di rumah tahanan.


