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Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi 

Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau 

kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa penahanan terhadap 

seseorang perlu dilakukan karena orang tersebut telah merusak keseimbangan, 

ketertiban dalam masyarakat. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang 

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak 

sengaja, maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan 

penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penahanan 

terhadap seorang tersangka harus berdasarkan pada bukti yang cukup. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 20 KUHAP. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan 

tahanan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Adapun yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah (a). Bagaimanakah penerapan hak-hak dan 

pelindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015? dan (b). Apakah faktor-faktor yang 

menghambat penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap tersangka 

berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.4 Tahun 2015?. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis dan sumber datanya 

menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara studi kepustakaan dan lapangan, data diperoleh dengan cara melakukan 
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wawancara dengan berbagai responden seperti anggota POLRI dan Dosen 

Fakultas Hukum Iniversitas Lampung serta Lembaga Bantuan Hukum Bandar 

Lampung. Setelah data terkumpul diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, 

dan sistematisi setelah data terkumpul valid kemudian dianalisis dengan cara 

menyusun kalimat secara sistematis dan menurut klasifikasinya dan akan 

diuraikan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyidik POLRI dalam 

melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penahanan terhadap pelaku 

tindak pidana masing kurang optimal hal ini dikarenakan profesionalitas yang 

kurang dari aparat kepolisian dan pengetahuan akan mekanisme pelaksanaan yang 

sudah diatur dalam KUHAP dan Peraturan-peraturan lainnya. Perlakuan penegak 

hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada mengakibatkan hak-hak 

seorang tersangka yang harus dijunjung tinggi hak asasi manusia diabaikan. 

Keluhan atas apa yang dirasakan tersangka oleh perlakuan aparat penegak hukum 

tidak seiring dengan penerapan apa yang tercantum dalam undang-undang atau 

peraturan lainnya. Selain itu dalam melakukan penahanan penyidik POLRI 

menemukan beberapa fator penghambat antara lain (a). Faktor penegak hukum 

sendiri disebabkan kinerja petugas yang tidak dibekali pengetahuan, (b).Faktor 

sarana dan prasarana yang terbatas sehingga kinerja aparat tidak optimal, (c). 

Faktor kebudayaan yang hingga saat ini masih diterapkan dan 

mengenyampingkan peraturan yang ada. 

 

Penulis memberikan saran agar pihak Kepolisisan dapat meningkatkan kinerjanya 

terkait masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penahanan tersangka, 

agar dapat ditegakannya keadilan hukum bagi para tersangka pelaku tindak 

pidana. Ditingkatkannya sarana dan prasarana demi menunjang kinerja aparat 

sehingga lebih optimal. Dan masyarakat dapat memahami dan mengetahui 

konteks perlindungan hukum, sehingga tidak ada lagi kebudayaan terkait masalah 

kekerasan terhadap tersangka. Karena inti dari adanya kekerasan terhadap 

tersangka adalah kurangnya pengetahuan penyidik POLRI dan masyarakat 

mengenai mekanisme penahanan sehingga dapat terjadi perlakuan sewenang-

wenang dari aparat penegak hukum terhadap tersangka yang merupakan anggota 

dari masyarakat serta kebudayaan yang ada ditengah-tengah aparat penegak 

hukum dan  masyarakat. 

 

Kata kunci : Kepolisian, Tersangka, Hak. 
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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) 

dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. 

 

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly 

Asshiddiqie, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu: 

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

2. Negara didasarkan pada teori trias politica; 

3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur); 

4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan 

melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).
1
 

 

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu : 

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 

hukum atau peraturan perundang-undangan; 

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, hlm. 152. 
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3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
2
 

 

Sedangkan menurut Philipus M Hadjon negara hukum (rechstaat), terdapat ciri-

ciri sebagai berikut : 

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis 

tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2. Adanya pembagian kekuasaan; 

3. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.
3
 

 

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum 

tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan 

hukum (equality before the law). 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah mengangkat harkat dan 

martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, 

yang dasar-dasarnya terdapat pada huruf “C” konsideransnya yang menyatakan: 

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara 

pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk 

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan 

fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian 

                                                           
2
 Sri Soemantri, 1992, Hukum Tata Negara Indonesia, Bunga Rampai, Bandung : 

Alumni, hlm. 29 
3
 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, hlm. 76. 
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hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

 

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat 

menantikan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum 

itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan 

efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek 

hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisan (dalam hal 

ini penyidik Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan 

sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas 

wewenangnya. 

 

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, 

pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya 

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta 

ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem 

Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang 

dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal 

Polri maupun fungsi operasional Polri yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

  

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga 

tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,
4
 yang 

menterjemahkan dan menafsirkan law in the book menjadi law in action. 

                                                           
4
 Satjipto raharjo, 2002, polisi Sipil dalam perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, 

Jakarta, hlm.115. 
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Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada 

tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi 

mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. 

 

Penegakan hukum hukum di lapangan oleh Kepolisian Republik Indonesia 

senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti dibicarakan masyarakat, 

selama masyarakat selalu mengharapkan hukum sebagai sarana dalam mencari 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan, kekeliruan atau 

kekurangtepatan maupun dampak lain yang meresahkan masyarakat dalam 

penegakan hukum akan cepat mendapat reaksi masyarakat. Tugas pokok dan 

fungsi POLRI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang POLRI yaitu untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan 

modern, POLRI harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, penganyoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

  

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus 

tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula 

dengan etika kepolisan sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah 

norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan 

pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum kertertiban umum dan 

keamanan masyarakat.
5
  

 

                                                           
5
 Kunarto, 1997, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 97. Bandingkan 

dengan Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan 

Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 78-87. 
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Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-

parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai 

lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan 

polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. 

Inilah contoh nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana bersifat kriminogen.
6
 

 

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi 

Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau 

kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa penahanan terhadap 

seseorang perlu dilakukan karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak 

pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah 

melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja maka 

orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan 

penahananyang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menahan seseorang harus 

berdasarkan pada bukti yang cukup. 

 

Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak 

dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan 

dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan hak 

asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi 

kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk 

apapun”. 

                                                           
6
 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, hlm. 24-

26. Lihat pula Agus Raharjo, 2007, Op.cit., hlm. 5. 
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Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka atau 

tahanan polisi dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan 

pengadilan.
7
 Pasal 59 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada 

tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak 

untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang 

seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak menuntut 

ganti kerugian. 

 

Hak-hak tersangka sebagaimana diutarakan di atas yang diatur oleh KUHAP (UU 

No.8 Tahun 1981) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan 

harapan Mr.Wirjono Prodjo Dikoro pada Tahun 1962 selaku Ketua Mahkamah 

Agung RI, yang antara lain berkata: 

“Sekiranya sudah terang, bahwa dalam Negara Indonesia juga berhubung 

dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan Peri Kemanusiaan, 

harus dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut 

perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap 

tersangka selalu sebagai seorang subjek yang mempunyai hak penuh untuk 

membela diri”.
8
 

 

Peri Kemanusiaan sebagaimana diutarakan Mr. Wirjono Prodjo Dikoro di atas 

telah dirumuskan dalam KUHAP. Perumusan adalah penting tetapi jauh lebih 

penting adalah pengalamannya baik oleh warga negara khususnya aparat penegak 

hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi “Peri 

Kemanusiaan”. Bukankah aparat penegak hukum diperlukan masyarakat untuk 

                                                           
7
 Mardjono Reksodiputo, 1994,Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 25. 
8
Wirjono Prodjo Dikoro, 1962, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 

Bandung, hlm 16. 
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menegakkan hukum di mana hukum itu sendiri telah melindungi kepentingan 

masyarakat.
9
  

 

Polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan dalam penyidikan. Hal ini 

mendasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu (Jendral (Pol) 

Sutanto – Januari 2008), dengan mengeluarkan kebijakan adanya pengawasan 

penyidikan yang berfungsi mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi praktik 

kekerasan. Implementasinya tak seperti diharapkan. Kekerasan polisi saat ini 

masih berlangsung dan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik 

internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyuburkan 

penyalahgunaan kewenangan oleh polisi. 

 

Polri sebagai instrumen Negara untuk menegakkan hukum serta memelihara 

keamanan dan ketertiban  di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, 

kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan 

masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu 

besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas. Tugas penegakan 

hukum merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seorang 

polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus 

berhadapan dengan beragam perilaku individual. 

 

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar 

utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia 

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak 

dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut 

                                                           
9
Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 

Penyidikan), Jakarta, hlm. 46.  
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sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak 

warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-

kurangnya : 

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 

2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; 

3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 

4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 

membela diri sepenuhnya.
10

 

 

Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka harus diberikan maka Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau 

undang-undang lain yang mengaturnya  harus direalisasikan, khususnya didalam 

penyidikan perkara pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka. 

 

Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas 

tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik harus secara bebas tanpa adanya 

tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa 

menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah 

mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan 

paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara 

kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan 

                                                           
10

 Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan 

Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia, Bandung : PT. 

ALUMNI, hlm. 32. 
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tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidanan telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna 

mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil 

didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa 

harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh 

karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari 

individu dalam hal ini adalah pihak yang memproleh tindakan penangkan serta 

penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai 

mendapat tindakan sewenang-wenang dari petigas penegak hukum.
11

 

 

Persoalan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi 

telah melampaui batas. Ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan 

Kepolisan Republik Indonesia, khususnya perlindungan hak-hak 

tahanan/tersangka dalam menerima pelayanan dan pengayoman oleh Rumah 

Tahanan Kepolisian guna menunjang kinerja aparat penyidik dalam menyidik 

suatu tindak pidana. 

 

Problema yang terjadi pada saat ini yang berkaitan dengan penahanan oleh 

kepolisian pada Rumah Tahanan Polri, salah satunya adalah perlakuan oleh pihak 

kepolisian terhadap tersangka/tahanan, misalnya pada kasus yang dialami oleh 

Tarmuji warga Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing, korban 

kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Simpang Pardasuka Pekon Pardasuka 

Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. Menurut keterangan Suparto 

                                                           
11

 Wirjono Prodjodikoro, 1982, Op.cit, hlm. 47. 
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yang merupakan rekan Tarmuji saat mengalami kecelakaan, bahwa  saat kejadian 

keadaan Tarmuji terbilang baik-baik saja, sampai-sampai untuk berjalan masuk ke 

mobil polisi pun Tarmuji masih bisa berjalan kaki.
12

  

 

Pasalnya, pihak keluarga menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut dan 

diduga Tarmuji mengalami tindak kekerasan hingga mengakibatkan Tarmuji 

meninggal dunia setelah beberapa hari mendapat penanganan medis. Demikian 

dikatakan oengacara keluarga Tarmuji, Tomi Samantha, S.H. ketika dikonfirmasi 

Lampung Nespaper dikediaman rumah duka Senin (26/10), bahwa pihaknya 

mempercayakan laporannya ke Propam Polda Lampung dalam upaya 

pengungkapan penyebab kematian Tarmuji.
13

 

 

Tomi menjelaskan masih berdasarkan Suparto, bahwa alasan dirinya dan Tarmuji 

memutar balik pada saat pihak kepolisian merazia, dikarenakan pada saat itu 

keduanya pulang kerja dari Bengkulu. Suparto yang sama sekali tidak memiliki 

Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan play 

nomor juga belum keluar karena motornya yang masih baru, sehingga keduanya 

pun memutar balik arah dan keduanya pun dikejar bukan dibuntuti dari belakang. 

Tarmuji pun menjadi incaran kepolisian karena dirinya diduga terlibat kelompok 

pencurian gading gajah di Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS).
14

  

 

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian No. 4 Tahun 2015 

memuat tentang suatu hak yang tidak disebutkan pada Peraturan Kepala 

                                                           
12

 Lampung  Newspaper, “Korban Lakalantas Diduga Korban Kekerasan”, 

http://lampungnewspaper.com/v2/economicdevelopment-/8102-korban-lakalantas-diduga-korban-

kekerasan, diakses tanggal 30 September 2016, jam 15.46 WIB. 
13

 Ibid 
14

Ibid. 

http://lampungnewspaper.com/v2/economicdevelopment-/8102-korban-lakalantas-diduga-korban-kekerasan
http://lampungnewspaper.com/v2/economicdevelopment-/8102-korban-lakalantas-diduga-korban-kekerasan
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Kepolisian Nomor 4 Tahun 2005, yaitu dengan adanya hak tahanan dalam 

menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama 

tahanan. Hak tersebut dinilai penulis merupakan kunci utama dalam menyikapi 

praktik-praktik petugas jaga Rumah Tahanan Polri yang dilakukan diluar konteks 

KUHAP. 

 

Berdasarkan pembahasan diatas penulis berusaha untuk mengungkap fenomena 

kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polres Lampung 

Barat. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengungkap dan 

menelusuri secara lebih mendalam mengenai kenyataan persoalan yang sesuai 

dengan konteks sosial budaya dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi 

dengan judul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka 

Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Studi Kepolisian Resor Lampung 

Barat)”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraikan di atas, penulis merangkum beberapa persoalan hukum 

yang akan menjadi bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:  

a. Bagaimanakah penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap 

tersangka berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

No. 4 Tahun 2015? 
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b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak dan 

perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan ini meliputi ruang lingkup penulisan dan 

ruang lingkup lokasi yakni : 

a. Ruang lingkup penulisan, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya 

hukum pidana, mengenai peran Petugas Rumah Tahanan Polisi dalam 

pelayanan dan pemeliharaan tahanan atau tersangka serta penanggulangan 

kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh petugas atau tahanan lain. 

b. Ruang lingkup Lokasi penelitian terbatas di Kepolisan Resor Lampung 

Barat. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan persoalan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap 

tersangka berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

No. 4 Tahun 2015. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak dan 

perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  No. 4 Tahun 2015. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Secara teoritis yaitu memberikan manfaat bagi penulis dan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

peran kepolisan khususnya petugas jaga rumah tahanan polisi dalam 

memberi pelayanan dan pemeliharaan tahanan serta penanggulangan 

kejahatan kekerasan oleh petugas rumah tahanan dan tahanan terhadap 

tahanan lain. 

b. Secara praktis yaitu salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas lampung 

di Bandar Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum.
15

 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Tingkat Penyidikan  

 

Perlindungan hukum terhadap tersangka ataupun tahanan ditingkat 

penyidikan seringkali ditiadakan oleh para penegak hukum khususnya 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 

103. 
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anggota kepolisian dalam hal ini, sedangkan dalam proses peradilan dikenal 

asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis 

yuridis maupun dari segi teknik penyidikan dinamakan “prinsip akusator” 

atau accusatory procedure (accusatorial system). Prinsip akusator 

menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat 

pemeriksaan: 

1) Adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau 

terdakwa harus didudukkan dam diperlakukan dalam kedudukan manusia 

yang mempunyai harkat martabat harga diri, 

2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah 

“kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah 

itulah pemeriksaaan ditujukan.
16

 

 

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang 

“inkuisitor” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa 

dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-

wenang. 

 

Penegakan hukum dalam pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam 

tindak pidana mengacu pada : Tata cara penahanan. Adapun tata cara 

penahanan yang dilakukan penyidik POLRI dalam melakukan penahanan 

terhadap tersangka/terdakwa antara lain: 

a) Dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim 

yang berisi identitas tersangka, menyebut alasan penahanan, uraian singkat 

kejahatan yang dilakukan, menyebut dengan jelas ditempat mana 

tersangka ditahan (pasal 21 butir (2) KUHAP). 

                                                           
16

 M.Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Persoalan dan Penerapan KUHAP, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm. 40. 
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b) Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga 

tersangka. 

 

Penahanan atas diri tersangka dan terdakwa dikatakan sah apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Tersangka atau terdakwa harus dengan bukti yang cukup ada dugaan keras 

bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. 

b) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 

merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 

 

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

 

Secara kopsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
17

 

 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. 

 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Jakarta, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Rajawali Pers, hlm. 5. 
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2) Faktor penegakan 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 diterapkan. 

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

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
18

 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan 

hukum.
19

 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti. Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk 

menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

adalalah sebagai berikut: 

a. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan Tahanan yang dilaksanakan 

mulai penerimaan sampai dengan Pengeluaran Tahanan. 

b. Rumah tahanan pada Kantor Polri yang selanjutnya disebut Ruang 

Tahanan Polri adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menahan 

seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya 

dalam proses peradilan. 

c. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Ibid, hlm.8. 
19

 Soerjono Soekanto, Ibid, hlm.9. 
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perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

d. Kekerasan adalah sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan (Tim 

Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2003). 

e. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang 

tahanan/rumah Tahanan Polri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 ayat (2), tentang  

Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). 

 

E. Sistimatika Penulisan 

 

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memproleh gambaran 

menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang persoalan dan ruang lingkup, tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika 

Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pemahaman mengenai pengertian tahanan, pelayananan 

dan pemeliharaan tahanan, perlindungan hukum, serta prosedur penahanan dan 

hak-hak tahanan. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan langkah-langkah atau cara yang ingin dicapai dalam 

penulisan ini. Meliputi pendekatan masalah, penentuan sampel dan jenis data 

metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian 

yaitu tentang tahanan serta perlindungan hukum tahanan, peran petugas jaga 

tahanan, prosedur penyampaian keluhan oleh tahanan atas perlakuan yang tidak 

baik oleh petugas jaga tahanan atau tahanan lain. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sehubungan 

dengan persoalan yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Rumah Tahanan 

 

1. Konsep Penjagaan Tahanan 

 

Penjagaan tahanan adalah tugas yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan pada 

rumah tahanan Polri. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Rutan berada di 

tangan Kepala Jaga Tahanan yang memimpin regu jaga tahanan. Dalam 

penjabaran tugas penjagaan tahanan meliputi pembinaan dan perawatan terhadap 

tahanan. 

 

Penulis merujuk pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 

2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisan Negara 

Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan pembinaan 

adalah segala usaha yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam bentuk pelayanan 

kepada tahanan yang mencakup di dalamnya suatu kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan. 

 

Perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk 

standardisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, 

angkutan/kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan 
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berkomunikasi dengan Pengacara/Penasehat Hukumnya, kesempatan bertemu 

dengan keluarganya, rasa aman dan hak-hak lainnya. 

 

Tahanan adalah seorang/para tersangka yang ditempatkan pada tempat tertentu 

oleh penyidik karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

yang cukup. Tempat tertentu sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah rumah 

tahanan Polri. Yang dimaksud dengan rumah tahanan Polri (Rutan Polri) adalah 

suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang 

dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan. Dalam penempatanannya di 

suatu tempat khusus tersebut (Rutan Polri) maka ditugaskan anggota Polri untuk 

menjaganya, yang kemudian disebut dengan petugas jaga tahanan). 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 

dijelaskan bahwa perawatan tahanan perawatan tahanan yaitu proses pelayanan 

tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran 

tahanan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pada dasarnya penahanan 

terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana merupakan suatu 

rangkaian tindakan penyidikan. Dan proses penahanan tersebut pada hakekatnya 

merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun demikian dalam 

pelaksanaanya tetap memerlukan tindakan pelayanan dalam memberikan 

perawatan terhadap para tahanan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Pelaksanaan proses penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005, seorang tahanan dapat 

dikeluarkan dari Rutan dengan alasan: 
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a. Penangguhan penahanan; 

b. Dialihkannya jenis  penahanan; 

c. Dipindahkan ke rumah tahan negara; 

d. Dikirim ke kesatuan/instansi lain. 

 

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.4 

Tahun 2005, prosedur pengeluaran tahanan yaitu penyidik yang akan 

mengeluarkan tahanan membawa surat pengeluaran tahanan yang dilampiri Surat 

Perintah Pengeluaran Tahanan yang merupakan kelengkapan sahnya seorang 

tahanan dikeluarkan dari ruang tahanan Polri, ditujukan kepada Kepala Jaga 

Tahanan dengan tembusan kepada Kabag/Kasubbag Wattah/Kataud. Dan setiap 

pengeluaran tahanan dilakukan pada jam kerja. Demikian juga dalam hal 

peminjaman tahanan dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemeriksaan 

dan pengembangan penyidikan.  

 

Peminjaman tahanan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 harus 

menggunakan bon pinjaman yang dibuat secara tertulis oleh penyidik yang 

menangani perkaranya dengan diketahui oleh Kanit/Kasat yang dibuat rangkap 

dua, satu untuk arsip peminjam dan satu diserahkan pada Kepala Jaga Tahanan 

dengan tembusan kepada Kabag/Kasubbag Wattah/Kataud. 

 

Selama dalam proses penahanan, seorang tahanan diberi hak untuk menerima 

kunjungan keluarga/teman sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan 

dengan diawasi oleh petugas jaga tahanan. Seorang tahanan berhak juga menerima 

kunjungan dari pengacara dalam kaitan dengan proses pembelaan, setelah 
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mendapat ijin dari penyidik. Dan pada saat penerima kunjungan, petugas jaga 

berkewajiban meneliti dan mencatat identitas pengunjung yang telah mendapat 

ijin untuk mengunjungi tahanan, serta menggeledah/memeriksa barang-barang 

bawaannya.  

 

Tersangka yang ditahan juga berhak menikmati makanan yang dikirim oleh 

keluarganya, setelah diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga tahanan. Di 

dalam rutan, tahanan juga berhak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti 

beribadah, olahraga, memperingati hari besar nasioanal dan hari besar keagamaan, 

serta dapat menggunakan pakaian sesuai kegiatannya tersebut dengan tetap 

memperhatikan kesopanan dan ketertiban. 

 

2. Konsep Petugas Jaga Tahanan 

 

Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 4 Tahun 2015 mencabut Peraturan 

Kapolri No. Pol. : 4 tahun 2005, dan telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang 

dimaksud dengan petugas jaga tahanan adalah anggota Polri yang bertugas untuk 

melaksanakan penjagaan tahanan pada Rutan Polri. Dalam Pasal 18 Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 dijelaskan tentang tugas 

pokok petugas jaga tahanan, yaitu: 

a. Mencegah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan 

kesusilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan 

ketakutan; 

b. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri atau bunuh diri; 

c. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan tahanan selalu 

tertib dan harmonis; 
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d. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris rumah 

tahanan; 

e. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban. 

 

Pelaksanaan tugas penjagaan pada Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia No. 4 Tahun 2005, petugas  jaga harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas dan apabila 

berhalangan hadir agar memberitahu kepada atasan; 

b. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian 

tugas jaga dengan jumlah tahanan, jumlah dan keadaan senjata api serta 

situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya; 

c. Mengecek dan memastikan blok/kamar hunian telah terkunci dan menyimpan 

kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, lemari senjata api, harus 

disimpan di tempat penyimpanan; 

d. Merawat perlengkapan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya; 

e. Tidak diperkenankan menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang 

lain maupun penegak hukum; 

f. Tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan dan 

menyalahgunakan kewenangannya; 

g. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan 

ketertiban; 

h. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada 

waktu malam hari atau pada waktu hujan; 
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i. Apabila tahanan melarikan diri, maka petugas jaga melakukan antara lain hal-

hal sebagai berikut; 

1) Segera mengumpulkan tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk 

masuk kamar tahanan masing-masing dan dikunci; 

2) Melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut; 

3) Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan prosedur dinas dan peraturan 

perindang-undangan. 

j. Melakukan pengawasan terhadap ruang-ruang tahanan secara berkala, 

sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali. 

k. Apabila tahanan bunuh diri di Rutan Polri, petugas jaga segera menghubungi 

penyidik untuk mengambil sidik jari dan membuat berita acara dan mengirim 

ke rumah sakit untuk keperluan visum et repertum serta melaporkan kepada 

atasan untuk mengambil tindakan selanjutnya. 

 

Petugas jaga tahanan dilarang melakukan hal-hal seperti meminta uang atau 

barang/jasa apapun dari tahanan atau dari keluarga yang datang berkunjung, 

menyuruh bekerja tahanan misalnya membersihkan kendaraan, menyapu 

halaman/lantai kantor, dan meminja, atau mengeluarkan tahanan tanpa 

ijin/perintah Kasubbag Wattah/Kataud. 

 

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal istilah “protection of the law”. 

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria 
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maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prindip, 

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan 

pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”, elemen pokok negara 

hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights”( hak-

hak dasar/asasi).  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak 

yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri 

pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara 

pidana, antara lain : 

a. Hak Pelindungan 

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak 

miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999). 

b. Hak Rasa Aman 

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 

1999). 

c. Hak Bebas dari Penyiksaan 

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, 

tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 

ayat (1) UU No,39 Tahun 1999). 

d. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang 

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang 

secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999). 
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e. Hak tidak di Siksa 

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani 

pada seseorang untuk memproleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau 

dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah 

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 

untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa 

sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan 

persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4 

UU No.39 Tahun 1999). 

 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

 

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan 

eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya 

sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi 

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep 

ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi 

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat kecenderungan mulai 

melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. 
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Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan 

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum 

bagai rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule of The 

Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan 

landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.
20

 

 

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlndungan hukum adalah upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya 

dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari 

hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk adanya kepastian hukum.
21

 

 

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 
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 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 

Surabaya:Bina Ilmu, hlm. 38. 
21

 Soetjipto Rahardjo, 1983, Persoalan Hukum Di Indonesia, (Bandung:Alumni), hlm 

121. 
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tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.
22

  

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar sesama manusia.
23

 

 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek 

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
24

 

 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan 

bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 
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 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta;Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm. 3. 
23

 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, 

(Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm. 14. 
24

 Muchsin, Ibid, hlm. 20. 
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untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib 

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur 

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum 

harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam 

hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita 

hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechstaat), bukan negara kekuasaan 

(Machsstaat). Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan 

hukum harus memperhatikan 4 unsur: 

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit) 

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)
25

 

 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesioanal. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar 

harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki 

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap 

tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian 

hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan 

damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan 

hukum. 
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Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat 

harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum 

dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang 

mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata 

tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu 

dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan 

terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum 

adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia 

serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip 

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep 

Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum 

ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 

 

2. Perlindungan Hukum Tersangka/Tahanan Polri 

 

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan 

dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja. Sehingga 

tampak sederhana dan mudah (model mesin otomat). Kompeksitas penegakan 

hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan 

hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi 

hukum, yaitu proses yang melalui hukum dalam mendapatkan kasus-kasusnya. 
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Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan 

ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas.
26

 

 

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan 

berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan 

dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada 

ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung 

represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan 

kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses 

penyidikan untuk memproleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai 

suatu tidak pidana. 

 

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan. Dapat ditelusuri dari dua 

hal. Pertama, dari segi historis.  Muculnya polisi dilihat sebagai suatu badan 

spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang 

spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda 

dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kemanan dan 

penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan 

pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.
27

 

 

Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat 

dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur 

yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan 

sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka 
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atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja . meski secara normatif model 

pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus 

diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memproleh pengakuan tersangka. 

 

Konsep bekerjanya hukum itu pada bagian ini akan digunakan untuk menganalisis 

perlindungan hukum pada tersangka yang menjadi korban kekerasan polisi dalam 

penyidikan. Perlindungan hukum memiliki dua makna, yaitu abstrak dan konkrit. 

Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan 

adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan 

hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Perlindungan hukum 

dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam 

perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang 

abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam 

setiap tahap proses hukum yang adil (due process of law). 

 

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka 

telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan 

polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebenarnya dijamin 

oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses 

peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu 

cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya 

diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tak satu Pasalpun yang 

memberi hak kepada tersangka untuk mempersoalkan perlakuan tersebut ke 

peradilan, atau setidaknya ke polisi itu sendiri. 
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C. Tinjauan Tentang Pengertian Tahanan dan Hak-hak Tahanan Polri 

 

1. Pengertian Tahanan  

 

Menurut Pasal 1 ayat (2)  Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik 

Inonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang 

ditempatkan pada ruang tahanan/rumah Tahanan Polri. 

 

2. Hak-hak Tahanan 

 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang 

tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal 

dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat 

setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses 

pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun 

internasional. 

 

Adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah 

a. Menghubungi dan didampingi pengacara; 

b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan; 

c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk 

kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum; 

d. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan; 

e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan 

kesehatan; 

f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga; 
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g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak 

keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah 

tahanan Negara; 

h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; 

i. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara 

fisik.
28

 

 

D. Syarat-syarat Pelaksanaan dan Dasar Hukum Penahanan 

 

1. Syarat-syarat Pelaksanaan Penahanan 

 

Mengingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah suaru perampasan terhadap 

hak azasi manusia, maka dalam pelaksanaan penahanan itu harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku, dalam hal ini 

KUHAP.
29

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan 

terdapat dalam pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4). Pasal 20 terdiri dari 3 

ayat, anatara lain menyebutkan sebagai berikut : 

a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang 

melakukan penahanan. 

b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut Umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 

                                                           
28

 Hukum Online, Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang tak Boleh Ditelantarkan, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-

yang-tak-boleh-ditelantarkan, diakses 08 Agustus 2016, jam 02.00 WIB. 
29

Sudibyo Triatmojo, 1982, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam 

KUHAP, Bandung, hlm 22.  

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan
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c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan. 

 

Pasal 21 terdapat 4 ayat tetapi yang megatur tentang syarat-syarat penahanan 

hanya terdapat dalam ayat (1) dan ayat (4), kedua ayat tersebut antara lain 

menyatakan : 

1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa yang diduga besar melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 

4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa 

yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 

a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296. 

Pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, Pasal 

378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan 

pasal 506 KUHAP, pasal 25 dan pasal 26 Rechtonordonantie (pelanggaran 

terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir dirubag dengan St aatsblad tahun 

1931 No. 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-undang tindak pidana 

Imigrasi (UU No. 8 Drt tahun 1955, lembaran Negara Tahun 1955 No. 8), 

pasal 36 ayat (7), pasal 41. Pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-

undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 

No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086). 
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Prof. Moeljatno, SH yang membagi menjadi 2 yaitu syarat obyektif dan syarat 

subyektif berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) di atas akan 

dibagi sebagai berikut : 

a. Syarat obyektif adalah : 

1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau 

lebih, atau 

2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b 

KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. 

Tindak pidana tertentu tersebut dalam pasal-pasal yang telah ditunjuk yang 

terdapat dalam. 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Ordonasi Bea dan Cukai (Staatsblad tahun 1931 No. 471). 

c) Undang-undang No. 8 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana Imigrasi. 

d) Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. 

 

Syarat obyektif tersebut di atas terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. 

 

b. Syarat subyektif adalah: 

1) Untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan penuntutan, atau 

untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. 

2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. 

3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan 

barang bukti. 

4) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. 

 

Syarat subyektif huruf 1 terdapat dalam pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

KUHAP, dan untuk huruf 2 sampai huruf 4 terdapat dalam pasal 21 ayat (1) 

KUHAP.
30

 

 

2. Dasar Hukum Penahanan 

 

a. KUHAP 

 

Lembaga penahanan dalam KUHAP diatur dalam Bab V tentang penangkapan, 

penahanan, penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan 

                                                           
30

 Moeljatno, 1952, Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Pidana yang 

menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri dan Penahanan Sementara, Yogyakarta, hlm. 26. 
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Pemeriksaan Surat; Bagian kedua tentang penahanan yaitu antara pasal 20 

KUHAP sampai dengan pasal 31 KUHAP.
31

 

 

b. UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

 

Undang-undang ini pasal yang berhubungan dengan penahanan sementara adalah 

pasal 13 sub.f dan pasal 14. 

Pasal 13 sub. f menyatakan : 

Untuk kepentingan, maka Kepolisian Negara berwenang menahan untuk 

sementara. 

 

Pasal 14 menyatakan : 

Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan 

oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan 

mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut. 

 

c. UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan 

 

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan yang berhubungan 

dengan penahanan sementara ialah pasal 9. 

 

Pasal 9 menyatakan : 

Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan hukumnya menjaga agar 

penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh Pejabat-pejabat lain 

dilakukan berdasarkan hukum. 

 

                                                           
31

Moeljatno, Ibid, hlm 16. 
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d. UU Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

 

Undang-undang tersebut yang berhubunhan dengan penahanan sementara ialah 

pasal 7 dan pasal 8. 

Pasal 7 menyatakan : 

Tiada seorang juapun/dapay dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal 

dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 8 menyatakan : 

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di 

depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memproleh kekuatan hukum 

yang tetap. 

 

E. Wewenang Kepolisian dalam Penahanan 

 

Tidak semua pejabat pemerintahan maupun pejabat penegak hukum boleh 

melakukan penahanan, karena pada dasarnya penahanan adalah merupakan 

tindakan yangbmembatasi dan mengambil kebebasan seseorang.
32

 Pasal 1 ayat ke 

21 KUHAP telah menjawab masalah tersebut. Pasal 1 ayat ke 21 menyatakan : 

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh 

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. 

 

                                                           
32

 Sudibyo Triatmojo, 1982,  Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada 

Dalam KUHAP, Bandung, hlm. 26. 
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Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan penahanan telah diatur pula 

dalam  KUHAP yang baru ini lebih tegas. 

Pasal 21 yat (2) menyebutkan demikian : 

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 

umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan Surat Perintah 

penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau 

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”. 

 

Pasal tersebut di atas jelas disebutkan pejabat yang diberi wewenang untuk 

melakukan penahanan ataupun penahanan lanjutan, yaitu : 

a. Penyidik, 

b. Penuntut Umum, 

c. Hakim, 

 

Penyidik yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) atau pasal 1 ayat (1) KUHAP ialah : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

b. Pejabat Pegawau Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-undang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara yuridis normatif dan yuridis empriris. Penedekatan yuridis normatif 

dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, 

menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-

konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris 

dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam 

penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil 

kuisioner atau alat bukti lain yang diproleh dari narasumber.
33

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Penulis penelitian ini sumber data yang digunakan berupa dua, primer dan 

sekunder. 

 

1. Data Primer 

 

Data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan pada objek yang akan diteliti 

yaitu mengenai perlindungan hukum tahanan dan peran petugas jaga tahanan 

dalam pelayananan dan perawatan tahananan. 

                                                           
33

 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm 42-43. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu data yang memproleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diproleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literature dan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa: 

 

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat yaitu bersumber dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan 

Kepolisan Negara Republik Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literature-

literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencangkup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, 

media internet dan sebagainya. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi keperpustakaan 

 

Studi kepustakaan dilakukan melaui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, 

dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan 

persoalan yang dibahas.  
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b. Studi lapangan 

 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung, dengan para pihak yang 

berkaitan dengan penahanan tersangka, dimana wawancara diadakan dengan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kemudian pada saat 

wawancara berlangsung, agar tidak terjadi kekacauan saat wawancara dan agar 

tidak ada kekakuan saat wawancara dan agar dapat diperoleh data yang 

diperlukan. 

 

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Seperti 

diungkapkan Hadari Nawawi yaitu: 

“wawancara adalah usaha mengumpulkan informsi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri dari 

wawancara adalah langsung dengan tatap muka (face to face relationship) 

antara si pencari informasi (interview/information hunter) dengan sumber 

informasi (interview).
34

 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Seluruh data yang terkumpul dari penelitian di perpustakaan dengan penelitian di 

lapangan, maka data tersebut diklarifikasikan ke masing-masing kebutuhan dan 

setelah itu data diteliti kembali, adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai 

berikut: 

a. Seleksi data adalah petunjuk pada persoalan yang akan di bahas dan di 

tanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang akan di bahas atau di ambil dalam 

judul penelitian tersebut. 
                                                           

34
Hadari Nawawi, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, hlm 111.  
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c. Sistematisasi adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok 

permaslahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

D. Penentuan Narasumber 

 

Adapun informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kepala Jaga Tahanan Polres Lampung Barat  1 Orang 

b. Tersangka atau Tahanan Polres Lampung Barat  2 Orang 

c. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila  1 Orang + 

Total        4 Orang 

 

E. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan mengunakan Analistis, 

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada bersandarkan 

hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memproleh 

kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis 

data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta 

yang berifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna 

menjawab persoalan yang diajukan. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 

mempunyai kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

tersangka dalam dilaksanakan dengan alasan karena kurang pengetahuan 

tentang hukum (awam tentang hukum yang ada), takutnya akan tambahan 

biaya-biaya untuk mengajukan laporan pembelaan hukum (biaya-biaya 

pengadilan, pengacara , dll), serta kuatir adanya ancaman terhadap tersangka 

maupun keluarga jika melapor tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh 

penyelidik atau penyidik. Tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan 

haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan 

penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan Undang-Undang 

yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematika 

hukum dan takutnya dikarenakan biaya-biaya lain jika mengajukan 

pembelaan atau laporan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik 

dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan. 

 

Lebih lanjut lagi mengenai kasus Tarmuji yang penulis angkat dalam skripsi 

ini, yang penulis simpulkan mengenai perlindungan hukum yang tidak 
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terlaksana dan diterapkan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak 

kepolisian. Banyak hal yang tidak logic dan sangat krusial mengenai 

kronologis dari perkara tersebut, kasus tersebut ditutup tanpa ada kepastian 

yang jelas seolah-olah ada sesuatu hal yang ditutupi. Hal ini sudah 

menunjukkan lemahnya penegakan hukum di lingkungan kepolisian sehingga 

apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri terkait dengan keadilan hukum 

penulis rasa masih jauh dari angan-angan.  

 

Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum 

bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh 

setiap aparat penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, ataupun 

pengadilan yaitu asas presumption of law atau lebih dikenal dengan asas 

praduga tak bersalah.  

 

2. Masih ada beberapa faktor yang mengambat diantara nya faktor profesionalitas 

dari penegak hukum itu sendiri khususnya penyelidik dan penyidik POLRI, 

mengenai kinerja masing-masing bidang, karena berdasarkan uraian kasus 

diatas adanya tahanan atau tersangka yang mengalami kekerasan dari pihak 

aparat kepolisian. Faktor dari sarana dan prasarana yang belum memadai dalam 

menunjang kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan program 

pemeliharaan. Faktor kebudayaan, yang mana masih kerap terjadi praktik-

praktik yang didasarkan pada kebiasaan sebelumnya bukan didasarkan dalam 

undang-undang yang mengaturnya. 
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B. SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan dan uraian diatas maka penulis mempunyai saran agar 

permasalahan yanga ada dapat dipecahkan atau setidaknya dapat dikurangi. 

Adapun saran itu adalah sebagai berikut: 

1. Agar petugas jaga tahanan maupun penyidik dalam menjalankan tugasnya 

dengan profesional dan dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui 

bahwa hak asasi manusa merupakan suatu keadaan yang harus dihormati serta 

dijunjung tinggi, demi terwujudnya hubungan yang harmonis dengan tersangka 

atau tahanan. 

2. Agar kebudayaan buruk yang terjadi dalam penyelidik dan penyidikan atau 

pelaksanaan penahanan perlu diadakan sosialisasi mengenai peraturan-

peraturan yang berkaitan kepada aparat penegak hukum untuk menumbuhkan 

kesadaran penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya pada bidang masing-

masing agar tidak terjadi praktik diluar konsep KUHAP atau peraturan lainnya. 

3. Mengenai sarana dan prasarana agar lebih ditingkatkan seperti lapangan 

olahraga ataupun aula kerohanian yang lebih diperluas demi menunjang 

program yang dilaksanakan dengan optimal. Karena selama ini tersangka 

dan/tahanan yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan di mushola, 

dibatasi dengan masalah kapasitas mushola yang terbatas. Mushola yang ada 

sekarang hanya dapat menampung sekitar 15 orang , apabila dibandingkan 

dengan jumlah tersangka dan/tahanan muslim yang ada sangat jauh dari cukup. 
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