
UPAYA KORBAN YANG MENGALAMI SALAH PENANGKAPAN  

(Studi Pada Penyidikan di Polresta Bandar Lampung) 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Azzahra Rizki Ananda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


ABSTRAK 

 

UPAYA KORBAN YANG MENGALAMI SALAH PENANGKAPAN 

(Studi Pada Penyidikan di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

AZZAHRA RIZKI ANANDA 

 

Penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar, 

berbagai kasus mengenai salah tangkap mengakibatkan seseorang yang bukan 

pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah 

dilakukannya. Korban salah penangkapan mayoritas merupakan masyarakat 

golongan kebawah baik dari segi ekonomi maupun status sosial, yang lemah 

kedudukannya dan tidak memiliki akses atau fasilitas untuk mendapat bantuan 

hukum yang berkualitas dan tidak mengerti proses hukum atau buta hukum. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama 

bagaimanakah upaya korban yang mengalami salah penangkapan; kedua apakah 

faktor-faktor penghambat dalam upaya korban yang mengalami salah 

penangkapan.  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian 

ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dan data skunder 

diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitafif 

guna mendapatkan suatu kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya korban yang mengalami salah penangkapan adalah, upaya praperadilan, 

namun apabila seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka merasa nama 

baiknya perlu untuk direhabilitasi karena terjadi tindakan upaya paksa tidak sah 

yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan upaya dengan melakukan 

pelaporan ke Propam, Itwasda, kompolnas, atau yang paling efektif dengan 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Faktor 

penghambat dalam upaya korban yang mengalami salah penangkapan yaitu 

kurangnya keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum, selain itu 

faktor masyarakat yang bersikap apatis dan kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat.  



Azzahra Rizky Ananda 
 

Saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya dalam praktek di lapangan orang 

yang menjadi korban salah penangkapan tidak dipersulit dalam mengajukan upaya 

hukum, dan upaya-upaya lain. diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan 

biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, agar orang yang 

menjadi korban salah penangkapan tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya 

atas kerugian yang telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak hukum. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat awam dapat menggunakan hak mereka dengan 

sebaik-baiknya. 

Kata kunci : Upaya, Korban, Salah Penangkapan  

 

 



UPAYA KORBAN YANG MENGALAMI SALAH PENANGKAPAN 

(Studi Pada Penyidikan di Polresta Bandar Lampung) 

 

 

 

 

Oleh 

AZZAHRA RIZKI ANANDA 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

FAKULTAS HUKUM 

2016 
 





 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 Mei 

1994, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, 

yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Dr.Sugeng 

Dwiono, S.H.,M.H dan Ibu Ir.Leny Rudihartati, M.M. Jenjang 

pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah 

pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al-Fajar yang diselesaikan pada 

tahun 2000.  Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way 

Dadi, yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 

2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar 

Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2012. 

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung melalui jalur UM (Ujian Mandiri). Penulis merupakan 

Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Pada tahun 2015, penulis mengikuti program 

pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Way 

Rilau, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari. 



MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”. 

(AL-Qur’an Surat AL-Insyirah, Ayat 5-8) 

 

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-

orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 

– Mario Teguh- 

 

“Hargailah cita-cita dan impianmu, karena kedua hal tersebut adalah anak jiwamu 

dan cetak biru prestasi puncakmu” 

-Napoleon hill- 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 

 –Aristoteles- 
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I.  PENDAHULUAN 

 

  

A.  Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas 

adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar 

tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan 

atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan 

yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa 

salah karena dicap sebagai penjahat, maka para ahli hukum pidana 

mengemukakan pendapat sebagai berikut: 

(1) Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan 

hukum karena kekeliriuan. 

(2) Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum/memidana 1 

orang yang tidak bersalah.
 1

 

Untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindakan yang 

dikatakan tindak pidana atau bukan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa 

pengertian dari tindak pidana, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan 

kasus-kasus yang diduga sebagai tidak pidana. Seperti yang diungkapkan oleh 

                                                           
1
 Djoko Prakoso, 1984, Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hlm. 51. 
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seorang ahli hukum pidana, yaitu Moeljatno berpendapat bahwa  pengertian 

tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah
2
 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut. 

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu    

proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut 

penyelidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict), maka 

statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari 

bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah 

menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai 

tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. 

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa 

yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan 

sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat 

penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan 

cermat oleh Penyidik. 
3
 

Penangkapan sebagaimana dijelaskan diatas harus sesuai dengan cara-cara yang 

sudah ditentukan dalam KUHAP, yakni pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 16 

sampai dengan Pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan 

dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tersebut harus 

                                                           
2
 Moeljatno, 2009,  Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59. 

3
 Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm 128. 
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benar-benar diletakkan pada proporsinya, yaitu hanya demi kepentingan hukum 

dan benar-benar sangat diperlukan.  

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 

KUHAP, yaitu:  

a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana. 

b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.  

Pasal tersebut menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan 

dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul 

melakukan tindak pidana.
4
 Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai 

konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, 

maka bisa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap 

selanjutnya.  

Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-

cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa 

tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. 

Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara 

Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian 

yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia.
5
 Kasus salah tangkap akhir-akhir ini terhadap seorang atau beberapa 

orang yang tidak bersalah menunjukkan ketidakcermatan atau kecerobohan aparat 

kepolisian dalam menjalankan tugasnya, contoh kasus salah tangkap yang terjadi 

                                                           
4
 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.   
5
 M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka 

Yustitia, Jakarta, hlm. 66.   
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pada awal tahun 2015 ini di Bandar Lampung “Kasus Salah Tangkap Wartawan 

Tribun Lampung”. Ridwan digerebek di kediamannya di Tanjung Karang, Bandar 

Lampung, Rabu 4 Maret 2015 siang. Dalam pengakuannya, ia sempat mendapat 

perlakuan tidak menyenangkan dari lima Anggota Kepolisian berpakaian preman 

yang mendatangi rumahnya. Dia juga mengaku sempat dibekap, diborgol, dan 

diancam akan ditembak jika melakukan perlawanan.  

Menurut Ridwan, salah seorang polisi sempat menanyakan dua nama yang diduga 

terkait dengan narkoba. Dari dua nama yang ditanyakan, Ridwan hanya mengenal 

salah satu nama. Polisi juga menggeledah sejumlah bagian rumahnya. Namun, 

polisi tidak menemukan barang bukti apa pun. Polisi lalu menyuruh Ridwan untuk 

melakukan tes urine di rumahnya. Hasilnya, tes narkoba tersebut negatif. Seusai 

diperiksa, polisi melepas borgol dan pergi. Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Yoso Muliawan menyayangkan 

tindakan Polisi dan menuntut Polisi harus menjelaskan kesalahan penangkapan itu 

bisa terjadi. 6 

Kasus salah tangkap lain yang pernah terjadi adalah kasus salah tangkap yang 

menimpa seorang tukang ojek bernama Dedi, diawali dari cekcok antara 7 orang 

teman Dedi, dengan seorang sopir mikrolet bernama M Ronal, di kawasan Pusat 

Grosir Cililitan pada 18 September 2014 silam. Saat itu, 7 orang teman Dedi yang 

terdiri dari Mandala, Pulungan, Culep, Erik, KW, Maksi dan Opik, mengeroyok 

M Ronal yang terlibat cekcok dengan Pulungan, karena rebutan penumpang. 

hingga akhirnya, sopir angkot tersebut tewas setelah pengeroyokan tersebut. 

                                                           
6
 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum diakses pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 

2015 Pukul 19.08 Wib. 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/05/nkqoec-aji-laporkan-kasus-salah-tangkap-wartawan
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Seminggu kemudian atau tepatnya tanggal 26 September 2014, saat rekan-

rekannya melarikan diri dan masih menjadi buronan hingga saat ini, Dedi lah 

yang justru ditangkap polisi dan ditahan di Polres Jakarta Timur. Setelah 

menjalani proses penyidikan, Dedi pun akhirnya menjalani sidang di PN Jaktim 

sejak Desember 2014. Hingga pada April 2015, dalam dakwaannya majelis hakim 

yang diketuai hakim Rukman Hadi, SH.,MSi, mendakwa Dedi dengan Pasal 170 

KUHP, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dedi mendekam di 

penjara karena menjadi korban salah tangkap polisi yang mengusut kasus 

pengeroyokan di Pusat Grosir Cililitan pada September 2014.  

Jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara selama 7,5 tahun sebelum 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonisnya dengan hukuman dua tahun 

penjara. Pengacara LBH Jakarta Romy Leo Rinaldo mengatakan Dedi sedang 

berada di rumah saat kejadian tersebut berlangsung. Ia mengatakan ada empat 

saksi yang meringankan dakwaan. Kepada Tempo, Dedi menjelaskan polisi tidak 

mengizinkannya memilih kuasa hukum dari LBH Jakarta. "Saya malah ditawari 

pengacara dari polisi yang mengaku sebagai pengacara artis dangdut kondang," 

kata Dedi.  Romy, menjelaskan LBH Jakarta kemudian melakukan banding ke 

Pengadilan Tinggi. 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  mengabulkan banding dan akhirnya 

membebaskan Dedi dari tahanan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Mohammad Iqbal, menjelaskan berkas perkara Dedi rampung 

dan dikirim ke kejaksaan sampai akhirnya dinyatakan P21. Dedi menjalani 

persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada April 2015 divonis 

http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/
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bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pada 31 Juli 2015, Dedi bebas 

setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan bandingnya. Propam Polda 

Metro Jaya sudah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.
7
 

Jika mau diungkap secara terbuka, sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap 

yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban 

salah tangkap selalu berada di bawah ancaman, sehingga mereka menerima nasib 

dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. 

Sistem kerja aparat kepolisisan harus dievaluasi, karena penetapan orang tak 

bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah 

suatu bentuk pelanggaran HAM. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap 

tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah 

tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat 

semestinya juga ada tanggung jawab dari Penyidik Polisi-nya itu sendiri. 

Seorang yang menjadi korban kesalahan penangkapan perlu mengetahui ketentuan 

yang mengatur bagi korban salah tangkap dalam Undang-Undang No.48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 9: 

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

                                                           
7
 http://www.tempo.co, diakses pada hari minggu  tanggal 22 November 2015 pukul 20.00 Wib 

http://www.tempo.co/
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(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan 

pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
8
 

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis memandang perlu dilakukan penelitian 

hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Korban Yang Mengalami 

Salah Penangkapan (Studi Pada Penyidikan di Polresta Bandar Lampung)”. 

B.  Permasalahan dan Ruang lingkup     

1.  Permasalahan    

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya korban yang mengalami salah penangkapan?  

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya korban yang mengalami salah 

penangkapan? 

 

2.  Ruang Lingkup    

Ruang lingkup penelitian itu dapat meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang 

lingkup kajian. Adapun ruang lingkup bidang ilmu meliputi substansi penelitian 

ilmu hukum pidana, khususnya objek hukum acara pidana terkait upaya korban 

yang mengalami salah penangkapn. Adapun yang menjadi ruang lingkup lokasi 

dalam penelitian ini terbatas pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung 

dengan mengandalkan waktu data penelitian tahun 2015. 

 

                                                           
8
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian     

Berdasarkan pada pokok bahasan yang ada diatas, maka tujuan dari penelitan ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya korban yang mengalami salah Penangkapan 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya korban yang 

mengalami salah penangkapan. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

a. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

pidana pada tataran kajian teoritis-konseptual, khususnya terkait upaya korban 

yang mengalami salah penangkapan dan faktor-faktor penghambat dalam upaya 

korban yang mengalami salah penangkapan kepada akademisi dan pembentuk 

undang-undang hukum pidana. 

 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini disumbangkan untuk menambah wawasan keilmuan hukum 

pidana secara praktis terkait upaya korban yang mengalami salah penangkapan 

dan faktor-faktor penghambat dalam upaya korban yang mengalami salah 

penangkapan kepada aparat kepolisian, advokat dan masyarakat pada umumnya. 
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D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual   

1. Kerangka Teoritis    

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
9
 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah teori penegakan hukum dan teori faktor-faktor penghambat 

atau yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

 

a. Teori Penegakan Hukum  

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris Law enforcement, dan 

dalam bahasa Belanda rechtshandhaving, seolah membawa kita kepada pemikiran 

bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan force atau kekuatan,
10

 hal 

seperti itu diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa penegakan hukum itu sama 

halnya dengan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta advokat yang 

sebenarnya juga adalah penegak hukum.  Adanya permasalahan persepsi berkaitan 

dengan pemikiran penegakan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan 

permasalahan terhadap penegakan hukum.  

 

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang 

dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui 

penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya 

guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, hlm. 125. 

10
 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28. 
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sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai 

suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak 

termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

Tahap-tahap penegakan hukum tersebut adalah: 

1. Tahap Formulasi 

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang 

yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa 

kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi 

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian 

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang 

teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap 

yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat 

undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan 

pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah 
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ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam 

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya 

guna  (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984:157). 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

 

b. Teori Faktor-faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Pidana 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada 

proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun 

demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan 

telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan 
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penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan 

dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan 

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam 

penerapannya. 

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan di 

atas oleh Soerjono Soekanto (1985:  5), yang pada hakekatnya sama dengan 

faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi:   

1) Faktor Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan 

dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

ditetapkan 

5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
11

 

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari 

penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan 

di depan. 

                                                           
11

 Soerjono,Seokanto. 1983.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: 

Rajawali Pers.2011. hlm.8 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

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

istilah yang akan diteliti.
12

 Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam 

istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk 

mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-

batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya. 

Istilah yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
13

 

b. Penegakan hukum pidana adalah (1) keseluruhan rangkaian kegiatan 

penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga 

masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan 

hukum,  peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; (2) keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak 

hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 

hlm.132. 
13

 Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undnag-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 
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dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
14

 

terkait di bidang hukum pidana. 

c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
15

 

d. Salah Tangkap (Error In Persona) adalah kekeliruan terhadap orang yang 

ditangkap atau ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan 

bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia
16

 

e. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
17

 

f. 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.
18

 

g. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19

 

                                                           
14

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25. 
15

 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006 tentang Pelrindungan Saksi dan 

Korban. 
16

Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 45. 
17

 Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 
18

 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 
19

 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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h. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.
20

 

i. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki dan melakukan 

pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.
21

 

E.  Sistematika Penulisan   

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini bertujuan agar pempermudah 

dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Dalam penulisan 

penelitian hukum ini dicoba akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai 

berikut:  

 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, pemasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA    

Bab ini memaparkan tentang sistem hukum acara pidana yang berlaku di 

Indonesia berdasarkan pada KUHAP, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan  

dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, upaya hukum terhadap putusan 

hakim dan salah tangkap.  

 

                                                           
20

 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 
21

 Pasal 1 Angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk penelitian meliputi pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data terkait bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, 

penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta  

analisis data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan membahas/menganalisis tentang upaya 

hukum korban salah tangkap pada tahap penyidikan kepolisian dan faktor-faktor 

penghambat dalam upaya hukum korban salah tangkap pada tahap penyidikan 

kepolisian.  

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi uraian simpulan tentang penelitian hukum ini dan memberikan 

saran-saran yang relevan dengan penelitian. 

 



II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Korban 

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu 

dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut 

sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Secara  luas,  pengertian  korban  

Yang  dimaksud  korban  tidak  langsung  di  sini  seperti,  istri  kehilangan suami, 

anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.
22

  

Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan 

tetapi korban tidak langsung pun juga  mengalami  penderitaan  yang  dapat  

diklarifikasikan  sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu 

atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan  

hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk 

kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini 

lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam 

pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk 

didalamnya.
23

  

                                                           
22

 Didik M. Arif Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, Hlm. 34 
23

 R. Wiyono,2006, Pengadilan HAM di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta,Hlm. 78 
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Selanjutnya  secara  yuridis,  pengertian  korban  termaktub  dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 

dinyatakan  bahwa  korban  adalah  “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber 

dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Arif Gosita 

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak 

yang dirugikan.
24

 

a. Muladi  

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif 

telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, 

ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 

melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing 

negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
25

  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga  

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan 

dalam lingkup rumah tangga. 

                                                           
24

 Arief Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63. 
25

 Muladi. “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi 

Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. 

Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 108. 
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c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi 

Korban adalah orang perseorangan arau kelompok orang yang mengalami 

pemderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau 

mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai 

akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli 

warisnya. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan 

terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

Berat. 

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 

penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan 

kekerasan pihak manapun. 

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban 

pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung 

menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau 

penderitaan bagi diriatau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk 

didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-

orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 

penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.
26

 

 

                                                           
26

 Didik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit. hlm. 48. 
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B. Pengertian dan Jenis-Jenis Upaya Hukum 

Pengertian upaya hukum terdapat dalam Pasal 1 Angka 12 KUHAP yaitu:  

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang 

ini.” 

 

Upaya hukum di dalam KUHAP dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan luar 

biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII sedangkan upaya hukum luar 

biasa Bab XVIII.  Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya 

hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.  

 

1.  Upaya hukum biasa  

a.  Pemeriksaan Tingkat Banding  

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu 

pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah 

UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. 

Pada Pasal 233 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, 

maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama 

(pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa 

atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa 

kekecualian. Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah : 
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1) Putusan yang bersifat pemidanaan.  

2) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.  

3) Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan 

terdakwa.  

4) Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 

penuntutan. 

b.  Pemeriksaan tingkat kasasi 

Upaya hukum Kasasi, diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. 

Di dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa:  

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh 

pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penunut 

umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung 

kecuali putusan bebas.”  

 

Menurut Pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah 

pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan 

dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah 

putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang 

ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah: 

a) tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui 

batas wewenang;  

b) salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;  
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c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan.  

Permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP 

tersebut harus disampaikan kepada panitera di pengadilan negeri yang memutus 

perkaranya dalam tempo 14 hari semenjak putusan yang dimintakan kasasinya 

tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Apabila dalam jangka waktu 14  hari 

tersebut terpidana tidak meminta kasasi maka dianggap telah menerima putusan 

tersebut sehingga putusan tersebut menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

1. Upaya Hukum Luar Biasa 

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak 

dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: kasasi demi 

kepentingan hukum dan peninjauan kembali.  

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum  

Pasal 259 ayat (1) KUHAP disebutkan “Demi kepentingan hukum terhadap semua 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain 

daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh 

Jaksa Agung.” Cukup jelas dari bunyi Pasal tersebut bahwa upaya hukum kasasi 

demi kepentingan hukum ini hanya diperuntukan bagi kejaksaan. Namun KUHAP 

tak menjelaskan lebih lanjut tentang perkara yang bagaimana dan alasan apa yang 
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dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi 

kepentingan hukum.  

b. Peninjauan kembali (PK) 

disamping pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi yang 

merupakan upaya hukum biasa, dalam Undang-undang ini diatur pula peninjauan 

kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai upaya 

hukum luar biasa. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar alasan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) sebagai berikut: 

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 

akan berupa ptusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 

b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 

terbukti, akan tetepi hal dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang 

lain; 

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau 

suatu kekeliruan yang nyata.
27
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 Moch Faisal Salam, 2001,Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, 

Bandung. Hlm. 352. 
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C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Beserta Pengaturannya 

1. Penyelidikan   

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk 

mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan 

bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar 

permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau 

hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
28

 

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan 

Penerapan KUHAP” dinyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku, “opsporing” 

atau dalam istilah Inggris disebut sebagai “investigation” merupakan kata yang 

digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat 

disamakan dengan tindakan pengusutan (opsporing). Yang dimaksud tindakan 

pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan 

bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana.
29

 

                                                           
28

 Yahya Harahap, 2003,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika. 

Jakarta, hlm. 101. 
29

 Ibid. Hlm 99 
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Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi 

peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya 

ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada 

tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke 

muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, 

terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti-rugi rehabilitasi atas tindakan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan 

hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu 

penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di 

tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan 

tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan 

menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk 

melanjutkan penyidikan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4, orang  yang berwenang melaksanakan 

fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak 

berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat 

penegak hukum lainnya dan tidak lagi dibenarkan (seperti yang dialami masa 

HIR) adanya campur tangan dari instansi atau pejabat penegak hukum lainnya 

dalam melaksanakan tindakan penyelidikan sebuah peristiwa yang diduga 

merupakan tindak pidana. 

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 

KUHAP. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada 
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Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-

undang, fungsi dan wewenang aparat penyelidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: 

 

1.  Menerima Laporan dan Pengaduan 

Berangkat dari adanaya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak 

yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan 

dengan hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang 

pengertian laporan dan pengaduan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang 

berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa  

pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah 

guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.
30

 

 

2.  Mencari Keterangan dan Barang Bukti 

Setelah diketahui, bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang 

benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan 

fakta ayng berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan 

fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menetukan apakah peristiwa itu benar 

merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat 

dilakukan penyidikan.  

3.  Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai 

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyelidik, 

menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat 

tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. 

                                                           
30

  Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang 

Penyidikan Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18. 
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Karena sebagaimana dalam Pasal 4 mengaskan bahwa polisi Negara RI adalah 

penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu 

yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. 

4.  Tindakan Lain Menurut Hukum 

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut 

hukum ini. Akan tetapi menurut Yahya Harahap, beliau memberikan contoh agar 

mempermudah pemahamannya sebagai berikut: Seorang yang dicurigai tidak mau 

berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan 

penyelidik. Penyelidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai 

jalan keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk 

dihadapkan padanya. Tindakan penggeledahan dapat dilakukan dengan alasan 

perampasan KTP sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana yang 

diatur pada Pasal 37 ayat 1. Namun hal ini baru dapat dilakukan jika terjadi 

penangkapan terhadap tersangka. Jika tidak, penggeledahan pakaian tidak 

dibenarkan.  

Kedua, Kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan 

penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah 

penyidik, yaitu berupa: 

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat 

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 
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2.  Penyidikan 

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan 

yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana 

dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah 

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.  

 

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari 

dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan 

pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.
31

 Penyidikan bertujuan membuat 

terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian 

penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yakni dalam Bab I 

mengenai Penjelasan Umum, 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 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” . 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 

dalam pengertian penyidikan adalah:  

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;  

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;  

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
31

 Moch Faisal Salam, opcit. Hlm 49 
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d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti 

itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.  

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan 

sebagai berikut:  

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana.  

(2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.  

(3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka.  

(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.  

(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

(6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.  

(7) Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi.  

(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara.  

(9) Mengadakan penghentian penyidikan.  

(10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

 

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Upaya Paksa  

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak 

hukum berupa penangkapan, penahananm, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Sementara itu, Pakar 

Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui 
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sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Karena 

penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana. 

Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 

dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. 

1. Penangkapan    

Pasal 1 Angka 20 KUHAP memberi definisi “Penangkapan” sebagai berikut: 

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan 

sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
32

 

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah: 

a. Penyidik; 

b. Penyidik Pembantu, dan 

c. Penyelidik atas perintah Penyidik. 

 

Menurut Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud penyelidik atas perintah penyidik, 

termasuk juga perintah Penyidik Pembantu. Pelimpahan wewenang untuk 

melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila 

perintah dari penyidik tidak dimungkinkan berhubung karena sesuatu hal atau 

dalam keadaan yang sangat diperlukan. Atau dalam hal terdapat hambatan 

perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik. 

Dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.
33

 

Pelaksanaan tugas penangkapan diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut: 
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 Andi Hamzah, 2008, Hukum  Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

128. 
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  Darwan Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta, hlm. 50. 
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(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian 

negara Republik Indonesia dengan memperlihatka surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan 

dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. 

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat 

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera 

menyerahkan tertangkap beserta barang  bukti yang ada kepada 

penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana mana dimaksud 

dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah 

penangkapan dilakukan. 

 

Penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 di atas dapat dilakukan 

untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka  pelaku pelanggaran tidak 

diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali 

berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19).
34

 

2. Penahanan 

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 21 KUHAP adalah 

penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau 

Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara 

yang diatur menurut Undang-undang ini. 

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang 

berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan 

yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam 
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berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara 

lain: 

(1) Untuk kepentingan penyidikan,yang berwenang melakukan penahanan 

adalah penyidik.  

(2) Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut 

umum.  

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang 

untuk  menahan adalah Hakim.  

 

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) adalah Penahanan 

Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota. Penahanan 

rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau 

terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan 

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan 

atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Penahanan Kota dilaksanakan 

di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan 

kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang 

ditentukan.
35

 

3. Penggeledahan 

Penggeledahan dapat dibagi atas dua, yaitu: 

a. Penggeledahan rumah 

Penggeledahan rumah adalah suatu tindakan dari penyidik untuk memasuki rumah 

tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau 

penyitaan dan penangkapan, sesuai dengan undang-undang.
36
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Wewenang mengadakan penggeledahan rumah, diatur dalam KUHAP Pasal 33. 

Selanjutnya menurut Pasal 34 KUHAP: 

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih 

dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat 

melakukan penggeledahan: 

a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang 

ada di atasnya; 

b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; 

c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. 

d) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 

Keadaan yang sangat mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah 

diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera 

melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita 

dikhawatirkan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang 

layak dan dalam waktu yang singkat. 

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 

(1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan 

tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak 

pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan 

kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 
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Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledaha rumah di luar daerah 

hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka 

penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan 

didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan 

(Pasal 36). 

b. Penggeledahan Badan 

Penggeledahan badan, adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengadakan 

pemeriksaan badan atau pakaian tersangka, untuk mencari benda yang diduga 

keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir 18 

KUHAP). 

Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan 

oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan 

pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan 

(Pasal 37 KUHAP).
37

  

4. Penyitaan 

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 16, memberi pengertian Penyitaan sebagai berikut: 

“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 

dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 
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Benda-benda yang dapat disita adalah: 

a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana 

atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP); 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan (Pasal 39 

ayat (1) butir c KUHAP); 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana 

(Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP); 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP). 

Menurut Pasal 39 (2) KUHAP, benda yang berada dalam sitaan karena perkara 

atau karena pailit, juga dapat disita untuk kepentingan penyidikkan, penuntutan 

dan pengadilan perkara pidana.
38

  

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang 

ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak 

pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 

KUHAP). Dalam hal tertangkap tangan penyitaan tidak memerlukan izin dari 

Ketua Pengadilan Negeri di tempat tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam 

KUHAP Pasal 41 dan 43. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan 

benda sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1) KUHAP). Selama belum ada rumah 

penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan 

benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam 

keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda 

itu disita.
39

  

5. Pemeriksaan  

Yang menjadi dasar hukum dalam penyitaan adalah; Pasal 7 ayat (1) huruf (d) 

KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 51 KUHAP; Pasal 53 KUHAP; Pasal 75 

KUHAP; Pasal 112 s/d Pasal 120 KUHAP; Pasal 132 s/d Pasal 133 KUHAP. 

Pemeriksaan merupakan kegiatan untunk mendapatkan keterangan, kejelasan dan 

keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur 

tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang 

maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan 

didalam Berita Acara Pemeriksaan. 

Yang berwenang megeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik 

pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar : Laporan Polisi; laporan hasil 

penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah atau penyidik atau penyidik 

pembantu; Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Penangkapan, Penahanan, 

Penggeledahan dan Penyitaan; Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan 

pemeriksaan tambahan; Dalam hal saksi/tersangka berada diluar wilayah hukum 

penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan 

penyidik/penyidik pembantu dari kesatuan dimana saksi /tersangka berada.  

 

                                                           
39

 Drs. C.S.T. Kansil, S,H., Op.cit , Hlm.367 



37 

 

E. Teori Penegakan Hukum Pidana   

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni
40

 

pertama, total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of 

crimes). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab 

para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara 

lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana 

substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan 

terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). 

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi 

area of no enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, 

yakni full enforcement, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum 

diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein 

harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (not a realistic expectation), 

sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan 

dilakukannya decisions not to enforce (discretions), dan yang tersisa adalah 

penegakan hukum yang ketiga adalah actual enforcement. 

Penegakan hukum yang ketiga (actual enforcement) adalah penegakan hukum 

pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah 
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penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu 

tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.
41

 

Pengertian istilah penanganan dan penindakan perkara pidana merupakan bahasa 

lain dari istilah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dapat diartikan 

sebagai:  

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan 

keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan 

martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai 

dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum,  

peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke 

arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Terkait penegakan hukum pidana (PHP) di bidang hukum pidana. Penegakan 

hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:
42

 

1. Penegakan hukum pidana in abstracto. 

2. Penegakan hukum pidana in concreto.  

 

1. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto   

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/ perumusan 

(formulasi) undang-undang oleh badan legislatif dapat disebut tahap 

legislasi/formulasi. Tahap legislasi/formulasi sudah berakhir saat diundangkannya 

suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan tahap 

aplikasi dan tahap eksekusi. 
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Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok 

hukum pidana yang berupa, yaitu: 

a. Tindak pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus). 

b. Kesalahan (schuld/ guilt/mens rea). 

c. Pidana (straf/punishment/poena).  

 

2. Penegakan Hukum Pidana In Concreto    

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:  

a. Tahap penerapan/aplikasi dan  

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat 

disebut tahap judisial dan tahap eksekusi.  

 

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses 

penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri 

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran 

dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari 

penanganan dan penindakan suatu perkara kejahatan ekonomi karena penegakan 

hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:  

a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya) 

b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture/approach) 

dalam penegakan hukum. 

 

Nampaknya, kedua masalah itu merupakan fenomena yang banyak mendapat 

sorotan masyarakat. Indikator menurunnya kualitas pendekatan keilmuan dengan 

pendekatan lain dalam penegakan hukum ini, terlihat dalam berbagai fenomena 

antara lain: 
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1. Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum, bahwa ada budaya 

uang suap, budaya materi, atau budaya permainan kotor/tercela dikenal umum 

dengan istilah budaya mafia peradilan dalam praktek penegakan hukum. 

Berbagai istilah bermunculan, antara lain adanya istilah transaksi hukum/ 

perkara, calo perkara, markus (makelar kasus), pemerasan, jual beli tuntutan/ 

putusan dan sebagainya. Berkembangnya budaya uang suap (permainan kotor/ 

tercela) merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.  

2. Seringnya mendatangkan saksi ahli dari  kalangan ahli/pakar hukum. 

Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di 

kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum/ 

ilmu hukum yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum 

(yang notabene seorang ahli hukum juga). Setidak-tidaknya, fenomena inipun 

menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas 

dalam memahami hukum/ilmu hukum, yaitu hanya mau cepat dapat sari/ 

extract-nya saja (dari saksi ahli/para pakar), tanpa mau susah-susah menggali/ 

mendalaminya sendiri.   

3. Dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan 

berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat undang-undang/ketentuan 

pidana dengan “kacamata kuda”, misalnya memisahkan:  

a. antara norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan 

nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis;  

b. antara kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian 

hukum/melawan hukum materiel;  

c. antara hukum (undang-undang) dan ilmu hukum;  
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d. antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama);  

e. banyak yang sangat tahu tuntunan undang-undang, tetapi sangat tidak tahu 

akan makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan Yang Maha Esa;  

f. memisahkan ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana; kesalahan; 

pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan 

hukum (undang-undang) pidana  dengan rambu-rambu (sistem) penegakan 

hukum nasional; atau  

g. memisahkan antara sistem hukum pidana dengan Siskumnas. 

 

PHP pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh 

kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum 

aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana. 

Oknum aparat penegak hukum mempertukarkan (transaksional) kekuasaan hukum 

dengan imbalan tertentu untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai 

dengan transaksi yang disepakati. Budaya permainan kotor ini mempengaruhi 

kualitas PHP menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan 

keadilan substantif. 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena 

daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk 

perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit 

keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ 

permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. 

PHP yang diintervensi dengan budaya uang suap, budaya materi/kebendaan/ 

barang/jasa, atau budaya permainan kotor/perbuatan tercela. Masyarakat umum 
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mengenal sejumlah  istilah seperti budaya mafia peradilan dalam praktek PHP. 

Berbagai istilah bermunculan, antara lain istilah: 

a. transaksi hukum/perkara; 

b. calo perkara; 

c. markus (makelar kasus); 

d. pemerasan; 

e. jual beli Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penangguhan 

penahanan;  

f. kemudahan tersangka/terdakwa keluar masuk ruang tahanan; 

g. rekayasa produk hukum/tuntutan/putusan; 

h. pemilihan bilik penjara; 

i. kemudahan terpidana/narapidana keluar masuk ruang pidana, dan sebagainya.  

 

Berkembangnya budaya uang suap, permainan kotor, atau perbuatan tercela 

merupakan indikator lemahnya budaya/pendekatan keilmuan hukum. Penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana/kejahatan ekonomi harus beorientasi untuk 

mewujudkan nilai-nilai dasar berlakunya hukum di masyarakat. Menurut Gustav 

Radbruch meliputi keadilan (gerechtigheit); kegunaan (zweckmäszigkeit) atau 

kemanfaatan (rechtmatigekeit); dan kepastian hukum (rechtssichterkeit). 

Meskipun, di antara ketiga nilai dasar itu terdapat kondisi Spannungsverhältnis, 

yaitu suatu ketegangan nilai satu sama lain karena ketiga-tiganya berisi tuntutan 

yang berlainan. Nilai yang satu sama lain berpotensi untuk bertentangan dalam 

keberlakuannya di masyarakat. 
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F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi/Menghambat Penegakan Hukum  

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.  

Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun 

demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan 

telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan 

penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan 

dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan 

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam 

penerapannya. 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain (Soerjono 

Soekanto, 1983: 8): 
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1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 

atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan 

tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya 

merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola 

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti 

setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, 

karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh 

tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang 

diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan 

perilaku yang mendukung.   

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 

dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 

adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 
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hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta 

harus diaktualisasikan.   

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.   

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 

penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan 

mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, 

karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata 

lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan 

peraturan hukum tersebut. 

G. Pengertian Error In Persona  

Pengertian mengenai istilah error in persona tidak terdapat dalam KUHAP 

maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian 

error in persona ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. 

Secara harfiah arti dari error in persona adalah keliru mengenai orang yang 

dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada 

saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat 

pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus.  

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan 

disqualification in person yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat 

kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa 

bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan (Yahya Harahap 

2002: 45).
43
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H. Pengaturan Mengenai Salah Tangkap dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 92 Tahun 2015 

 

Aturan ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang  Hukum Acara Pidana dan diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31 

Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang merevisi aturan 

tersebut.  Pada awal November 2015 Jokowi memerintahkan revisi aturan itu 

terkait ganti rugi korban salah tangkap.  

Dalam tempo satu bulan, revisi ini diundangkan, tepat dengan hari HAM 

Internasional tanggal 10 Desember 2015 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 92 

tahun 2015 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu poin penting Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah merevisi ganti rugi salah tangkap, yaitu 

menjadi:  

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak 

Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta). 

2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak 

bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta 

dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta). 

3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling 
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sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 

juta). 

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut 

maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan 

adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi 

waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun  

lamanya. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 

pada 8 Desember 2015.
44

 

                                                           
44 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
45

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan 

yang dilakukan degan menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan peelitian lapangan secara 

langsung pada objek penelitian, yakni mengumpulkan informasi lapangan 

mengenai hal-hal yang berkaitan upaya terhadap korban yang mengalami salah 

penangkapan. 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini dapat dilihat dari sumber datanya. Data dapat 

dibedakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data 

                                                           
45

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 43 



50 

 

sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber-sumber penelitian dapat 

dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum 

tersier. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan 

menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel 

dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer,  yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat, dalam hal ini terdiri dari:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan disiplin Anggota Kepolisian negara Indonesia  

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia 

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
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2. Bahan hukum sekuder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan 

bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  

3. Bahan hukum tersier, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat 

membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, 

seperti literatur huku, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber merupakan salah satu instrument penelitian, wawanncara mendalam 

akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman 

yang memadai terkait persoalan penjatuhan pidana denda dalam kecelakaan lalu 

lintas. Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari 

populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara 

“purposive sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan 

cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.
46

   

Maka adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: 

a. Penyidik Polresta Bandar Lampung     : 1 Orang 

b. Propam Polresta Bandar Lampung    : 1 Orang 

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang+ 

         Jumlah  : 3 Orang 
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D.  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian skipsi ini dilakukan dengan 

menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Studi kepustakaan (library research).  

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan 

mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa 

dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan.  

b. Studi lapangan (field research)  

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 

(interview), yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara 

tertulis. 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, 

maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi 

dengan  penelitian.  

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh 

menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.  
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c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

setiap pokok secara sistematis, sehingga mempermudah interpretasi data dan 

tersusun keteraturan dalam menjawab permasalahan.  

 

E. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Data yang 

diperoleh secara deskriptif-kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan 

dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti 

untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan, sehingga dapat diperoleh gambaran 

yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat 

dilanjutkan dengan menarik simpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-

fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut 

dapat diajukan saran. 

 

 

 

 

 

 



V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahawa: 

1. Upaya korban yang mengalami salah penangkapan adapun upaya yang dapat 

dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap atau 

error in persona yang dilakukan oleh penyidik polri antara lain Upaya pra 

peradilan, Upaya hukum banding dan kasasi, Upaya hukum luar biasa berupa 

peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun 

apabila seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka merasa nama 

baiknya perlu untuk direhabilitasi karena terjadi kekeliruan dalam hal 

penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan upaya hukum 

oleh korban yang merasa dirugikan dengan upaya membuktikan apakah 

penyidik membawa surat perintah penggeledahan dan mencari bukti lain 

apabila penyidik bertindak semena-mena, melakukan upaya pelaporan ke 

pihak internal kepolisian (propam), melapor ke Itwasda, melapor ke 

kompolnas, atau yang paling efektif dengan mengajukan gugatan perbuatan 

melawan hukum ke Pengadilan Negeri. 
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2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Korban yang Mengalami Salah 

Penangkapan Pada meliputi faktor-faktor penghambat diantaranya faktor 

substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, 

faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut adapun 

faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, salah 

satunya kurangnya keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum 

yang dalam praktiknya seringkali korban dicederai hakhaknya dan dipersulit 

untuk mendapatkan keadilan yang merupakan haknya. Selain itu faktor 

masyarakat dan kebudayaan juga merupakan penghambat karena sebagian 

besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa tidak sah, 

memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur 

dan puas apabila sudah bebas dari tahanan dan tidak ingin berhubungan 

dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka 

beranggapan bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan 

memperpanjang masalah dan buang waktu saja karena walaupun menggugat 

tidak akan dikabulkan.  

 

B. Saran 

berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang 

dapat penulis berikan dalam Upaya Korban yang Mengalami Salah Penangkapan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam praktek di lapangan orang yang menjadi korban salah 

tangkap tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum, dan upaya-upaya 

lain. diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan biaya ringan dalam 



88 

 

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, agar orang yang menjadi korban 

salah tangkap tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya atas kerugian yang 

telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat awam dapat menggunakan hak mereka 

dengan sebaik-baiknya.  

2. Perlu adanya koordinasi antar instansi penegak hukum, karena proses 

penyelesaian perkara pidana merupakan satu rangkaian kesatuan yang 

menjamin kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana, dan aparat penegak 

hukum seharusnya lebih teliti dalam melakukan rangkaian panjang dalam 

proses peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya error in persona, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam 

melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sehingga kecil kemungkinan 

terjadinya kekeliruan pada proses penangkapan, penahan ataupun 

penggeledahan.  
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