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ABSTRAK 

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG TERHADAP 

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA  

PADA TAHAP PENYIDIKAN 

 

 

Oleh 

Ayu Lastika Sari 

 

 

Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana dapat 

memegang peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka, salah satu 

fungsi Lembaga Bantuan Hukum adalah memberi jasa hukum pada seorang tersangka atau 

terdakwa guna kepentingan pembelaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan hak-

hak Tersangka pada tahap penyidikan dan apa faktor-faktor penghambat dalam perlindungan 

hak-hak tersangka. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-

konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta 

dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam 

praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan 

sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data 

primer dan data sekunder. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar 

Lampung dalam upaya melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan adalah 

memberikan pendampingan terhadap tersangka, memberikan informasi dan pendidikan 

hukum kepada masyarakat, melalui penyuluhan di dalam lapas dan di setiap daerah di Bandar 

Lampung. Akan tetapi Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung tersebut belum 

tergarap secara total, karena adanya berbagai faktor, yaitu: (1) faktor aparat penegak hukum, 

(2) faktor sarana dan prasarana, serta (3) faktor dari Masyarakat itu sendiri. 

 

 



Ayu Lastika Sari 

Saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak penyidik diharapkan dapat berperan lebih 

aktif dalam memberikan pemahaman kepada tersangka, dengan meningkatkan komunikasi 

dan koordinasi antara penyidik dengan Tersangka maupun dengan pihak penasihat hukum, 

serta diharapkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan hukum yang berkaitan 

dengan hak-hak tersangka dan hak-hak asasi manusia dapat lebih ditingkatkan intensitasnya, 

agar apa yang menjadi hak-haknya tidak terabaikan dalam pelaksanaan penyidikan oleh 

petugas penyidik. 

 

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan 
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So always do your best 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) 

serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara satu 

masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, tujuan hukum 

untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dapat 

terjalin dengan Baik. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan definisi HAM adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dan dijunjung tinggi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrat yang berasal dari Allah SWT, sehingga 

tidak ada seseorang atau kekuasaan apapun di dunia ini boleh merampas hak-hak 

dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak lahir. 
1
 

                                                           
1
 Gunawan Setiawan,Hak-Hak Asasi Manusia,Kanisius,Yogyakarta,1993, hlm.23. 
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Mengingat pentingnya HAM, maka konsepsi mengenai perlindungan atas HAM 

harus berada dalam segenap aturan hukum untuk memberikan perlindungan 

terhadap warga negara terutama dalam lapangan hukum pidana yang menyatakan 

upaya paksa dalam penerapannya, seperti penangkapan, penyidikan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan.  

Sistem Peradilan Pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam 

KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa 

komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk 

mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang terlihat 

dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa dan korban 

kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan 

hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan 

yang memadai. 

 

Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/ 

ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat 

penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah 

menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
2
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 Abdussalam  Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, restu agung, Jakarta ,2007, hal 4. 
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Seperti kasus yang terjadi di Lampung Barat seorang warga Pekon Pemerihan, 

Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bernama 

Tarmuzi meninggal dunia di RSUD Dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar 

Lampung setelah mengalami kritis selama delapan hari, Tarmuzi (39) diduga 

meninggal dunia akibat mengalami penyiksaan oleh sejumlah anggota Polsek 

Biha di Mapolsek Biha, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tarmuzi ditangkap 

dan diperiksa terkait kasus pembunuhan gajah bernama Yongki, akan tetapi dalam 

penangkapan menurut pengakuan Parto rekan yang satu sepeda motor dengan 

Tarmuzi mengatakan bahwa saat dibawa ke polsek mereka diborgol oleh polisi 

dan sempat ditanya-tanya soal kematian gajah, hingga akhirnya dipisahkan saat 

diintrogasi. Tidak ada surat resmi apa pun yang menyebutkan status mereka dalam 

pemeriksaan serta tidak ada surat penangkapan maupun penahanan, serta diduga 

terlibat pembunuhan gajah Yongki tanpa dasar dan alat bukti yang kuat.
 3

 

Tarmuzi dalam kasus ini diduga menjadi Tersangka sekaligus korban, dalam hal 

menjadi korban yaitu korban penyiksaan/intimidasi yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dan diduga sebagai tersangka terkait pembunuhan gajah yang 

bernama Yongki. Penyiksaan terhadap Tarmuzi dan Suparto oleh sejumlah 

anggota Polsek Biha bukan hanya tindak pidana akan tetapi merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan 

Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 

atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan 

Martabat Manusia, serta pelanggaran Hak-Hak Tersangka yang terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 33 

ayat (1) menjelaskan: 
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“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaannya.” 

Pasal 34 menjelaskan: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, 

dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.” 

Merupakan pelanggaran hak-hak tersangka seperti yang tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP 

diantaranya Pasal 52 yaitu: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 

pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 

kepada penyidik atau hakim; Pasal 57 ayat (1): Tersangka atau terdakwa yang 

dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya, Pasal 59: Hak 

untuk mendapat pemberian tahu tentang penahanannya dan mendapatkan jaminan 

penangguhan atas penahanan. 

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, tidak boleh ada diskriminasi 

perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang 

boleh hilang dari seorang yang berstatus tersangka adalah hak atas kemerdekaan 

bergerak, karena undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak 

hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka 

apabila ada bukti permulaan yang cukup. tetapi kewenangan tersebut tidaklah 

mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus 

tersangka karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki 

tersangka selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.
4
 

Masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan 

suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih 

memperhatikan hak-hak tersangka. Pada bagian lain sudah diungkapkan 

banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang 
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merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu 

membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat.  

Diundangkannya Hukum Acara Pidana Nasional pada tahun 1981 ternyata tidak 

membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para 

tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar 

bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan 

fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa 

tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi Advokat (penasihat 

hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara 

pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur due process of law. 

Due process of law ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan 

seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana status 

hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai 

warga negara tidak hilang. Walapun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan 

mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai 

tersangka/terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat 

(penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti 

dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak 

dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus 

dihormati dan dijamin.
5
 

Pada tahap penyidikan, seorang tersangka sekalipun mereka mempunyai hak 

untuk mengajukan bukti-bukti dan melakukan pembelaan, namun secara 

psikologis mereka tengah mengalami situasi yang sulit, oleh karena itu sulit juga 

bagi mereka untuk menggunakan hak-haknya itu seorang diri. Tersangka yang 

tidak didampingi penasehat hukum bukan saja ia akan kehilangan rasa  percaya 

dirinya, tetapi sekaligus mereka juga dapat menyia-nyiakan kesempatan membela 
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dirinya secara utuh, karena pada umumnya tersangka saat dalam penyidikan 

dengan ketegangan-ketegangan yang sangat menekan. 

Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan 

pidana (Criminal Justice system) dapat memegang peranan yang penting dalam 

membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu, diperlukan suatu proses 

hukum yang adil (dueprocess of law) melalui suatu hukum acara pidana nasional 

yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.
6
 

Seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan 

guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya 

(Pasal 55 KUHAP). Selanjutnya tersangka atau terdakwa yang disangka  atau 

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 

lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 

dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) 

KUHAP). Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (Pasal 56 

ayat (2) KUHAP).  

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa Hukum 

yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum (Advokat) secara cuma-cuma 

kepada penerima Bantuan Hukum (Tersangka/Terdakwa). 
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Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung bersama Keluarga Tarmuzi 

meminta Kapolda untuk mengusut tuntas kasus kematian Tarmuzi, karena banyak 

kejanggalan dalam kematiannya, dan diduga adanya kekerasan yang dialami saat 

dibawa ke kantor polisi, serta adanya pelanggaran seperti dalam proses dimintai 

keterangan, pemanggilan dan prosedur penggeledahan. Apalagi dalam proses itu, 

tidak adanya surat penggeledahan. Dalam proses BAP, saat korban dimintai 

keterangan ada salah satu korban yang diborgol dan korban juga mengalami 

tindakan-tindakan kekerasan fisik. Disini Tarmuzi sebagai tersangka yang 

menjadi korban atas perlakuaan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota 

kepolisian Mapolsek Biha saat melakukan penyidikan.
7
 

Adanya bantuan dari LBH Bandar Lampung agar mengusut kasus kematian 

Tarmuzi diharapkan pihak LBH dapat melindungi kemerdekaan seorang warga 

negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, sesuai dengan Due process of law. 

Banyak nya faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak tersangka yang 

dilaksanakan oleh LBH juga menjadi kendala tersendiri seperti faktor sarana dan 

prasarana, faktor aparat penegak hukum, maupun faktor masyarakat itu sendiri. 

Disini jelas bahwa pemberian bantuan hukum itu sangat penting diperhatikan 

karena banyak aspek aspek khususnya dalam hal bantuan hukum ini yang sampai 

sekarang belum terpenuhi seperti yang dicita-citakan oleh undang-undang 

sebagaimana yang dijelaskan diatas. 
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Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat 

khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, 

yang apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak 

dasar tersebut, karena diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidak adilan 

diberbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945.  

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap 

hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang 

selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum yang merata demi 

keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah Negara Indonesia merupakan 

negara yang sedang berkembang sehingga perhatian dan penerapan bantuan 

hukum khususnya bagi golongan yang kurang mampu sangat kurang terperhatikan 

di Indonesia 

Tersangka atau terdakwa merupakan bagian dari suatu proses peradilan, 

mengingat posisi tersangka atau terdakwa sangat disudutkan (memberatkan 

tersangka/terdakwa) maka perlu diketahui sejauh mana pemerintah mengatur 

tentang perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, agar terdapat kedudukan yang 

sama antara tersangka/terdakwa dengan para penegak hukum. 
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Masalah perlindungan tentu saja terkait pula dengan Hak Asasi Manusia, bahkan 

terhadap tersangka sekalipun. dengan adanya asas persamaan derajat, hak dan 

kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat 

penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka atau 

terdakwa dengan cara-cara manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan 

KUHAP.
8
 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar 

Lampung yang berdiri pada tahun 1980 dan diketuai oleh Alian Setiadi, S.H 

beralamat di Jl. Amir Hamzah No.35 kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang 

Pusat, Bandar Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung 

merupakan salah satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang membela hak-hak 

Tarmuzi yang menjadi korban Penganiayaan oleh oknum polisi hingga tewas serta 

diduga menjadi tersangka dalam kasus terkait tewasnya gajah Yongki di Taman 

Nasional Bukit Barisan (TNBBS) Lampung Barat, dengan harapan dapat 

memberikan perlindungan HAM bagi tersangka sesuai dengan Due process of 

law. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul “ Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan 

Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan, (Studi Pada Lembaga Bantuan 

Hukum Bandar Lampung). 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukan adanya jarak antara 

harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan 

paparan yang telah dikemukakan diatas, untuk memudahkan pembahasan maka 

yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung terhadap 

perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan ? 

2. Apakah faktor penghambat terhadap perlindungan hak-hak tersangka pada 

tahap penyidikan? 

 

C. Ruang Lingkup 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka ruang lingkup dalam topik 

penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya 

membahas peran organisasi bantuan hukum dalam upaya melindungi hak-hak 

tersangka pada tahap penyidikan, serta faktor-faktor penghambatnya, penelitian 

dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2016/2017. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetaui peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung 

terhadap upaya perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan. 

2. Untuk mengetaui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak 

tersangka pada tahap penyidikan. 
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E. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, adapun 

manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Bagi penelitian yang akan datang  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang 

bermanfaat dalam dunia akademis mengenai upaya bantuan hukum terhadap 

perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan di Indonesia. 

2. Bagi masyarakat ( tersangka/terdakwa) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya khususnya untuk 

tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, agar terpenui hak nya secara baik sesuai dengan undang-undang dan 

KUHAP. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil-hasil 

pemikiran dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti. 
9
 Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-

teori yang berkaitan dengan Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung 

Terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan dengan 

berdasarka hukum yang berlaku di Indonesia. 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teori Peran 

Peran menurut Sunarto, dalam pengertian sosiologis yaitu yang menyangkut 

tentang sesuatu yang dapat ia lakukan berkaitan dengan status/kedudukannya. 

Peran dalam pengertian yuridis berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang 

yang melekat pada diri/institusinya. 

Peran dalam arti sosiologis menyangkut tiga hal yaitu : 

1. Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-

aturan normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang 

dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) menjalankan perannya berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum. 

2. Peranan Faktual adalah peranan senyatanya yang dapat dilakukan oleh 

yang mempunyai tugas atau fungsi kewenangan, peran dalam arti ini yaitu 
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Peran yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi, seperti tugas dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah 

memberikan pendidikan kepada masyarakat entah dalam bentuk 

penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye kepada masyarakat yang 

berkaitan dengan bantuan hukum. 

3. Peran Ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, atau dapat 

dikatakan peran yang terbaik diatas peranan normatif, dalam arti bahwa 

masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran, atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang 

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-

orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau 

kewajiban-kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik.
10

 

Menurut penulis Lembaga Bantuan Hukum diharapkan tidak hanya menjalankan 

tugas utamanya yaitu memberikan bantuan hukum sebagai penasehat hukum 

terhadap seseorang yang sedang dalam pemeriksaan (tersangka/terdakwa) sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akan 

tetapi juga dapat memberikan informasi hukum, misalnya:  

1. Memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri. 

2. Memberikan nasehat hukum kepada masyarakat, misalnya, mengadakan 

sosialisai untuk masyarakat untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan 

seseorang yang akan membeli rumah atau tanah, dan penjelasan tentang 

hukum lainnya. 

3. Memberi jasa hukum, misalnya, membantu seseorang untuk menyusun 

surat gugatan atau bimbingan hukum, yaitu pemberian jasa secara 

kontinyu. 

4. Memberikan jasa perantara, misalnya, menghubungkan warga masyarakat 

dengan instasi-instasi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah 

hukum yang dihadapinya. 

5. Membela hak seseorang seperti tersangka/terdakwa sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). 

6. Serta menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan. 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran, Peran yang berhubungan 
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dengan pekerjaan seseorang. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam 

masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang 

diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam 

peran-peran yang lain.
11

 

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses 

penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam 

mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Tugas 

utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses 

pemeriksaan dikantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki 

kekuatan hukum yang tetap. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang 

akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya 

akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang 

berperkara tersebut sehingga didalam proses persidangan orang tersebut bisa 

benar-benar dijamin hak-haknya.
12

 

Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

yaitu Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak untuk bebas dari 

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. 

Pasal 34 menyatakan: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, 

dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”
13

 

Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan 

kepada masyarakat entah dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-

kampanye berkaitan dengan bantuan hukum. Kehidupan hukum di Indonesia bisa 

dikatakan mendapat sorotan penuh dari ranah publik sehingga apapun yang terjadi 

menyangkut penegakan hukum akan menjadi lebih sensitif dan mudah 

mengundang respon dari masyarakat. Hal inilah yang dewasa ini berkembang 

dalam melawan kesewenang-wenangan penegakan hukum di Negeri ini.serta 

merupakan tantangan lembaga bantuan hukum untuk terjun langsung ke 

masyarakat dan meredakan aura ketidakpercayaan terhadap proses penegakan 

hukum di Indonesia. Selain itu mereka juga berperan dalam sosialisasi peraturan-
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 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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peraturan hukum yang berlaku sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa 

dipahami dan segala perbuatan yang melanggar hukum bisa dihindari. Itulah tugas 

mulia dari lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum.
14

 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori peran untuk mengetui apakah 

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung sudah menjalankan peran dan 

fungsinya dengan Baik sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam menangani kasus yang terjadi di 

Lampung Barat seorang warga Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bernama Tarmuzi yang diduga 

meninggal dunia akibat mengalami penyiksaan oleh sejumlah anggota Polsek 

Biha di Mapolsek Biha, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Secara kopsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaianpenjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak fositif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

 

                                                           
14

 Abdul,Hakim.  Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum 

Struktural. Alumni.Bandung: 1981.hlm59 
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Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada kaarsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

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

dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Konsep adalah kata yang 

menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Untuk 

mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka 

perlu adanya suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu: 

a. Peranan adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, 

secara dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

maka ia menjalankan suatu peranan.
 15

 

b. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. ( Pasal 1 

ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) 

c. Perlindungan adalah suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat 

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 
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 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 5. 
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fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, 

teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan. (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara 

Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia) 

d. Hak-hak tersangka adalah hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, 

yang telah ditentukan oleh KUHAP dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 

68. 

e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti serta membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

f. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 

(Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

g. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

disidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

h. Peradilan merupakan rangkaian yang terdiri atas unsur-unsur yang saling 

berhubungan secara fungsional yang mempunyai keterkaitan sistem 

peradilan menurut Undang-undang, serta merupakan suatu proses yang di 

jalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, 
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memutus, dan mengadili perkara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 

i. Due process of law diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan 

seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana 

status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-

haknya sebagai warga negara tidak hilang.
16

 

j. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang non 

profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan 

pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat 

yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan 

tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk 

pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di 

pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si 

klien, itupun kalau klien mampu. ( Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad) 
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 WinartaFrans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi manusia, Media 

Komputindo,Jakarta,2000, hlm. 63. 
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G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai uraian 

sendiri-sendiri. namun antara bab yang satu dengan bab yang lainnya masih ada 

hubungan dan saling terkait. adapun penulisannya adalah sebagai berikut: Bab I 

tentang Pendahuluan, Bab II Tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode 

Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Tentang 

Penutup. 

I. PENDAHULUAN 

Penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang 

meliputi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan 

diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang peranan, bantuan hukum dan 

tentang hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, metode pengumpulan dan pengelolahan data, serta metode analisis 

data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap 

Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan dan berisikan 

pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran 

yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Peran Lembaga 

Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka 

Pada Tahap Penyidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peranan 

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan 

sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dimasyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif 

didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka 

peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 

berkedudukan didalam sebuah mayarakat”. Peranan (role) memiliki aspek 

dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk 

satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono, 

peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan 

akan mempengaruhi sesuatu yang lain. 

Peranan bersinonim dengan „pengaruh‟ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

„pengaruh‟ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan 

dengan sesuatu yang bersifat kolektif didalam masyarakat, maka pengaruh adalah 

“daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan masyarakat.  
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Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku 

baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang 

menjalankan peranan tersebut. 

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran didalam menentukan suatu 

proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa: 

"Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari 

seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu". 

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang 

mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. 

Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun 

penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.  

Didalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau 

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, Dari beberapa 

pengertian „peranan‟ diatas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai 

aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses 

keberlangsungan.
17
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 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html. Diakses pada 

tanggal 02 mei 2016 pukul 20.15 wib. 
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B. Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana 

Secara umum bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan oleh orang yang 

berkompeten dan menguasai hukum, baik diluar maupun didalam proses 

pengadilan, kepada klien yang terlibat suatu perkara, baik yang berkedudukan 

sebagai tersangka /terdakwa, korban atau saksi (dalam perkara pidana) serta 

kepada penggugat,tergugat atau saksi (dalam perkara perdata atau perkara tata 

usaha negara). 

Mengutip pendapat dari K. Smith berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal 

aid diartikan sebagai “bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat 

hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekara) 

yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak 

dapat membayar biaya (honorarium) kepada seseorang pembela atau pengacara” 

Pendapat diatas dikutip untuk mendapatkan suatu gambaran umum mengenai 

bantuan hukum, yang mungkin secara relatif terbatas ruang lingkupnya,. Jaksa 

Agung Republik Indonesia ternyata juga mempunyai pendapat yang lebih sempit 

lagi ruang lingkupnya, oleh karna memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Bantuan Hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari 

seorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan 

pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.” 

Pada waktu itu kepala Kepolisian Republik Indonesia, memberikan batasan 

pengertian yang agak luas, sebagai berikut: 
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“Pemberian Bantuan Hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya 

terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil didepan 

pengadilan, tetapi juga untuk jurusa-jurusan lain seperti jurusan hukum tata 

negara, hukum administrasipemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya 

yang memungkinkan memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang 

tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP); 

imigrasi atau Departemen Kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang 

menyangkut dalam urusan internasional di Departemen Luar Negari; bahkan 

memberikan bimbingan dan penyuluhan dibidang hukum termasuk sasaran 

bantuan hukum dan lain sebagainya.”
18

 

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa 

hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan 

secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, 

perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk 

pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”  

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-

undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima 

Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang 

miskin. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun 

nonlitigasi. 

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat 

dilakukan didalam ataupun diluar pengailan, dan bantuan hukum juga ditujukan 

bagi mereka yang tidak mampu. 
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 Soekanto, Soerjono, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Yudhidtira, Jakarta Timur, 

1983, hlm. 21. 
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Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat 

beberapa unsur, yaitu: 

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak 

mampu secara ekonomi; 

2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun diluar proses 

persidangan; 

3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, 

maupun tata usaha negara; 

4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. 

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang 

tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut: 

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan 

sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang 

mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan 

bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu 

pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang 

rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-

keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan. 
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Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah 

sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini 

tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam 

keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan 

undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan 

jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas 

maksimum penghasilan yang dapat disisihkan, sehingga dengan mudah dapat 

menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.
19

 

Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan 

asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang 

menyatakan: 

1. Keadilan 

 2. Kesamaan kedudukan didalam hukum 

3. Keterbukaan 

4. Efisiensi 

5. Efektivitas 

6. Akuntabilitas  

 

Penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu: 

1. Asas keadilan: 

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, 

baik, dan tertib. 

2. Asas persamaan kedudukan didalam hukum: 

Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum 

serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. 

3. Asas keterbukaan: 

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara 

lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan 

atas dasar hak secara konstitusional. 

4. Asas efisiensi: 

Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber 

anggaran yang ada. 
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 Andi Ahmad,Bantuan Hukum di Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta, 1988, hal. 126. 
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5. Asas efektivitas: 

Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. 

6. Asas akuntabilitas:  

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan 

Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Undang-Undang Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan 

dari  

 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni: 

 

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir 

miskin) untuk mendapatkan akses keadilan. 

b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan didalam hukum  

c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan 

secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia 

d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: 

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi 

masalah hukum. 

2. meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik 

litigasi maupun nonlitigasi. 

3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan 

kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum 

lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 
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Didalam Undang-Undang Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan 

Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:  

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat 

memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.  

2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, 

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan.
20

 

 

C. Hak- Hak Tersangka Dalam Peradilan Pidana 

Hak-hak tersangka adalah hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, yang 

telah ditentukan oleh KUHP dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yaitu:  

1. Hak tersangka segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat di ajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1));
21

 

2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh 

penuntut umum (Pasal 50 ayat (2)); 

3. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 

ayat (3));  

4. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 

pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a); 

5. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk diberitaukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya 

(Pasal 51 huruf b); 

6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka 

atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada 

penyidik atau hakim (Pasal 52); 

7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikn dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 (Pasal  53 ayat (1)); 

8. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (Pasal 53 ayat (2)); 
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9. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54) 

10. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya 

(Pasal 55); 

11. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk 

penasehat hukum bagi mereka dalam hal sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 56 ayat (1) 

12. Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2)); 

13. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi 

penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1)); 

14. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan 

penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 

negaraya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2)); 

15. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dokter pribadinya 

(Pasal 58) 

16. Hak untuk mendapat pemberian tahu tentang penahananya dan 

mendapatkan jaminan penangguhan atas penahanan (Pasal 59); 

17. Hak menerima kunjungan keluarga atau lainnya yang memiliki hubungan 

dengan tersangka atau terdakwa guna untuk mendapatkan jaminan bagi 

penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan 

hukum (Pasal 60); 

18. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam 

kaitan kepentingan pekerjaan (Pasal 61) 

19. Hak untuk menerima dan mengirim surat kepada penasehat hukum (Pasal 

62); 

20. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dari rohaniawan (Pasal 63)); 

21. Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk 

umum (Pasal 64) 

22. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan 

saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk 

memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (Pasal 65) 

23. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiaban pembuktian (Pasal 

66)); 

24. Tersangka atau terdakwa berhak untuk meminta banding ( Pasal 67)); 

25. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 

(Pasal 68)).
22

 

 

 

 

                                                           
22

Asshiddiqie Jimly,Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,fajar interpratama,Jakarta 

2005, hlm. 15. 



30 
 

D. Upaya Penyidikan Dalam Peradilan Pidana 

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya”. 

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah 

terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan 

penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. 

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan 

suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut 

kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak 

pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.
23

 

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan  

menjadi Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan 

dan pemeriksaan, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-

tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang 

merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.
24
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E. Sistem Peradilan Pidana 

Pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk 

menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban 

dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat 

untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk 

menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan mengajukan para 

pelaku kejahatan kepengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para 

pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali 

sebelum melakukan kejahatan. 

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup 

sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural 

syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, 

dapat pula bersifat substansial (substancial syncronization) dalam kaitannya 

dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (cultural 

syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 
25

 

Diharapkan dengan adanya peradilan pidana maka kejahatan yang terjadi 

dimasyarakat masuk kedalam batas-batas yang masih dapat ditolerir. Karena 

untuk menghilangkan kejahatan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk tercapai. 
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Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah: 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi 

mengulanginya. 

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana meteril selalu menuntut dan bersandar 

pada bagaimana ketentuan hukum pidana formil untuk mampu mengawal tujuan 

hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat 

lemahnya penegakan hukum materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur 

komponen dalam sistem peradilan juga lemah. 

Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice 

system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan 

menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan 

penangkapan, dan penahanan terhadap pelak kejahatan, memberikan batasan 

bersalah atau tidaknya seseorang, memidanaan pelaku yang bersalah dan melalui 

komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak terdakwa.
 26

 

 

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam 

KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa 

komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk 

mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang terlihat 

dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan 

korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan 

perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat 

pengaturan yang memadai. 
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Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ 

terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh 

aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum 

sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terlantarnya, tersia-siakannya, menderitanya korban kejahatan yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-haknya untuk memperoleh ganti 

rugi, rehabilitasi, baik secara lahir maupun batin nampaknya juga tidak ada aturan 

dalam KUHAP secara tegas. Aspek perlindungan saksi yang merasa terancam 

keselamatan jiwa dan hartanya akibat memberikan keterangan terhadap kejahatan 

tertentu, juga tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHAP. disisi lain, 

membicarakan sistem peradilan yang terpadu, tidak dapat dilepaskan dari upaya 

penegakan hukum pidana baik yang hukum pidana formil maupun materil. 

Sederhana dimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses 

yang tidak bertele-tele, berbeli-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, mudah 

dipahami, mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun 

aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut 

dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum disemua tingkatan. 

Pemahaman oleh aparat penegak hukum lebih dimaksudkan sebagai proses 

birokrasi yang wajib dilalui oleh pencari keadilan, dan dipihak lain aparat penegak 

hukum mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman 

aparat penegak hukum sendiri. 
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Peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dan 

signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum 

pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan Undang- Undang No. 8 Tahun 

1981.  

Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa 

yang disebut dengan kebijakan pidana.
27

 Berbagai kendala dan kelemahan yang 

terjadi, juga tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang baik dan 

transparan. Walaupun ada lembaga pengawas , biasanya juga tidak berjalan 

dengan efektif. Kehadiran lembaga- lembaga pengawas tidak memberikan arti dan 

makna yang cukup berarti dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum. 

Banyak pengaduan, laporan, dan desakan baik secara demokratis dan tidak jarang 

dapat mengundang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat atas 

ketidakpuasan kinerja lembaga- lembaga pengawas tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. 

1. Pendekatan yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian Hukum 

yang mempergunakan sumber data skunder. Pendekatan ini dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan dengan cara menelaah dokrin, asas-asas hukum, norma-

norma, Undang -Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan 

KUHP tentang hak-hak tersangka, serta peraturan lain yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan 

berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah 

yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian 

dilapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan KUHAP 

dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.
28
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B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti 

dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada 

aparat penegak hukum yaitu, Polisi, lembaga bantuan hukum/Advokat, 

masyarakat dan atau tersangka atau terdakwa serta Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Unila. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi 

kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan 

hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier.
29

 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, terdiri dari: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. 2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 
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b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan 

Hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 

hukum Primer, seperti teori-teori, dan pendapat- pendapat dari para sarjana atau 

ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan dalam penelitian ini. 

 

C. Penentuan Responden 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam).  

Adapun narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung   = 2 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang 

3. Kepala Desa Batara Nila      = 1 orang 

Jumlah         = 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur 

pengumpulan data yang terdiri dari data Sekunder dan data primer, data sekunder 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan library research.studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh 

arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan 

ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 

Serta menggunakan Data primer,data primer merupakan suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil 

dari wawancara kepada aparat penegak hukum yaitu, Polisi, lembaga bantuan 

hukum/Advokat, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila 

2. Pengolahan data 

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. 

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan 

dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau 

tidaknya data tersebut terhadap permasalahan. 



39 
 

2. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan 

dan mengelompokan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, 

memudahkan pembahasan dan analisis data. 

3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis 

pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan 

agar mempermudah dalam pembahasan.
30

 

 

E. Analisis Data 

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan 

penelitian dianalisis secara kuntitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu 

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari 

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis 

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal 

yang umum ke hal-hal yang khusus. 
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V. PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasrakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam upaya 

melindungi hak-hak Tersangka pada tahap penyidikan adalah peranan 

normatif dimana Lembaga bantuan Hukum Bandar Lampung dalam 

melindungi hak-hak tersangka mengedepankan sistem hukum sesuai 

dengan dasar hukum yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta melakukan 

peranan ideal dengan memperhatikan tugas pokok yang diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung memberikan 

informasi serta pendidikan kepada masyarakat tentang Hukum dan tentang 

hak-hak tersangka/terdakwa, melalui penyuluhan serta pembagian buku 

yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum bandar Lampung yang 

berisikan tentang informsi hukum, dengan tujuan agar Masyarakat 

mengetahui hak-haknya dan tidak buta akan Hukum, kegiatan tersebut 

dilakukan oleh lembaga bantuan Hukum disetiap Daerah di Bandar 

Lampung. 
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Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampug dalam menjalani perannya juga 

berkerja sama dengan Istansi atau pejabat negara lainnya seperti Propam, 

LPSK, Kanwil, Aparat penegak hukum (Polisi), Lapas, dan Camat atau 

kepala Desa setempat untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi sebagai Lembaga Bantuan Hukum. 

 

2. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung 

Terhadap Upaya Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Faktor aparat penegak hukum yaitu kuantitas dan kualitas personil 

penyidik kepolisian yang masih kurang, serta kurangnya pemahaman 

dan kualitas penyidik pada saat melakukan penyidikan. 

b. Faktor sarana dan prasarana yang menghambat upaya perlindungan 

hak-hak tersangka adalah keterbatasan sarana media untuk 

menyampaikan informasi tentang hukum, terutama hak-hak asasi 

manusia keada terpidana maupun masyarakat, sehingga hak-hak 

tersangka tidak terpenuhi. 

c. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat cenderung tidak menghiraukan 

dan menutup diri terhadap perlakuan oknum Polisi yang menyalahkan 

wewenangnya. Serta masih ada rasa takut dan keengganan masyarakat 

untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan untuk 

menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang takut 

dan tidak melaporkan tindakan penyidik yang menyalahkan 
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wewenangnya kepada aparat penegak hukum, dapat membuat 

tersangka tidak terpenuhi hak-haknya. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1.  a.) Diharapkan pihak penyidik dapat berperan lebih aktif dalam 

memberikan pemahaman kepada tersangka terkait hak-haknya pada 

tingkat penyidikan agar hak-hak tersangka dapat dilaksanakan sesuai apa 

yang diamanatkan dalam Undang-undang. 

b.) Diharapkan komunikasi dan koordinasi antara penyidik dengan 

Tersangka maupun dengan pihak penasihat hukum dapat lebih 

ditingkatkan guna mewujudkan pemenuhan hak-hak tersangka pada 

tingkat penyidikan dapat terlaksana dengan baik. 

c.) Diharapkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan hukum 

yang berkaitan dengan hak-hak tersangka dan hak-hak asasi manusia dapat 

lebih ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat/tersangka paham dan 

mengetahui tujuan serta manfaat dari penyuluhan dan pendidikan hukum 

yang diberikan oleh LBH Bandar Lampung tersebut dan agar masyarakat 

dapat sadar hukum. 

2. a.) Dibutuhkan kerjasama yang baik dengan negara dalam memberikan 

fasilitas yang cukup bagi LBH agar pihak LBH dapat lebih sering 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama bagi masyarakat 
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miskin agar terhindar dari kurangnya pengetahuan mereka soal hukum, 

agar kesadaran hukum mereka dapat lebih ditingkatkan. 

 

b.) Posisi advokat dalam mendampingi tersangka dalam penyidikan perlu 

dioptimalisasikan sebagai kuasa tersangka dalam mendampinginya agar 

apa yang menjadi hak-haknya tidak diabaikan ataupun dikurang dalam 

pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik. 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad, Andi. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. 

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Asshiddiqi, Jimly. 2005. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Fajar  

Hakim, Abdul. 1981. Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan 

Hukum Struktural. Bandung: Alumni. 

Hamrat, Hamid dan Harun, Husein, 1997. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses 

Pidana, Jakarta: Rineka Cpta.Interpratama. 

Moleong. 1997. Hak Asasi Manusia sebagai Politik dan Sistem Peradilan Pidana, 

Semarang: Universitas Diponogoro. 

Muhammad, Abdulkadir. 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika 

Nasution Adnan Buyung, 1999. Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Aksara Baru. 

Prinst, Darwin.2001. Sosialisasi dan Diseminsi Penegakan Hak Asasi Manusia, 

Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Rodjohamidjojo, Martiman. 1982. Seri Pemerataan Keadilan Penasihat Dan 

Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Setiawan, Gunawan. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Kanisius. 

Sitompul, Abdussalam.2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung. 

Soekanto, Soerjono 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 

 ---------------------------- . 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali 

 ---------------------------- . 2012. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 



 ---------------------------- .1983. Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Jakarta: 

Yudhidtira. 

 ---------------------------- .2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Rajawali Pers. 

Sunarto. 1993. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Perkelahian Pelajar Di Indonesia. 

Jakarta. Universitas Indonesia 

Winarta, Hendra Frans. 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas 

Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Perundang-undangan 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 

 

Website 

http://www.hetanews.com 

http://www.definisi-pengertian.com 

http://www.landasanteori.com 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html

