
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum bukan atas kekuasaan 

semata-mata sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945. Adapun 

maksud dan tujuan tentang hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

didasari oleh Pasal 28D ayat (1)  dalam UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan pada Pasal 27 dalam 

UUD 1945, yang berbunyi Segala warga Negara persamaan kedudukannya 

didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, asas hukum pidana yang 

menyatakan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada 

delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), dalam asas 

ini, menyatakan bahwa hukum harus ada yang mengatur terlebih dahulu pada 

peristiwa pidananya. Sehingga hukum itu memiliki arti secara materil maupun 

formil, untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara. Indonesia telah mengalami 

perubahan dalam paradigama hukum, dimana masyarakat telah banyak 

mengetahui tentang hukum yang harus memiliki keadilan dan kepastian. 
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Hukum saat ini telah mengalami perkembangan dimana menurut teori 

Lawrence Friedman: 1 

a. Budaya hukum 

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is 

the climinate of social thought and social force wicch determines how law is 

used, avoided, or abused. 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk 

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas 

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang 

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan 

berjalan secara efektif. 

       b. Substansi hukum 

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the 

actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the 

stress here is on living law, not just rules in law books. 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

1 Friedman, Lawrence M. Friedman, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, 1969. 
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yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat 

dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

       c. Struktur hukum 

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system 

consist of elements of this kind: the number and size of courts; their 

jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized, what 

procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a 

kind of crosss section of the legal system a kind of still photograph, with 

freezes the action. 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang 

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan 

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 

kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga 

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan 

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana 

pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan 

dijalankan. 
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Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem 

hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi 

penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.2 Hukum 

sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya 

merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin 

tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih 

baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah 

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah 

hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan 

adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.3  Jadi bekerjanya 

hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, 

malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.4  

Masalah penegakan hukum di Indonesia saat ini masih memerlukan 

pembaharuan hukum, dimana tentang status hak tersangka banyak 

menimbulkan silang pendapat oleh pakar hukum, karena pada asas acara 

hukum pidana (kuhap) menganut asas persamaan di mata hukum dan asas 

praduga tak bersalah sampai adanya kekuatan putusan hakim. Terkait dalam 

hal itu banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti ditetapkannya tersangka 

2Achmad Ali, http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-
friedman.html. , 2002 : 8. Diakses 10 September. Pukul 16.50 wib. 
3Munir Fuady, http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-
friedman.html. 2003 : 40. Diakses 10 September. Pukul 16.50 wib. 
4Acmad Ali, 2002 : 97. http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-
friedman.html. 2002 : 97. Diakses 10 September. Pukul 16.50 wib. 
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Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan 

mantan menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengajukan pra peradilan 

terhadap pembelaan dirinya dan dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. 

Sehubungan hal ini, para penegak hukum diwajibkan melaksanakan aturan 

sesuai dengan profesionalisme dan proposionalime pada bidangnya sehingga 

tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat.  

Salah satu yang cukup fenomenal ditengah masyarakat pada kasus 

Anas Urbaningrum, mantan ketua Partai Demokrat, menjadi topik yang selalu 

dicecarkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana diduga Mantan 

ketua Demokrat melakukan tindakan Korupsi. Penanganan kasus Anas 

dilakukan dengan melalui proses penyelidikan sejak Juli 2012. Pada 

penanganan kasus tersebut, KPK juga telah berulang kali melakukan gelar 

perkara. Yakni, pada 31 Oktober 2012 dan 23 November 2012 di hadapan 

seluruh Pimpinan KPK. Sedangkan, gelar perkara pada 7 Februari 2013 

dilakukan di hadapan tim kecil penindakan. Seluruh Pimpinan KPK akhirnya 

menyepakati penetapan status tersangka Anas pada  22 November 2013. Saat 

itu, sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas sebagai 

tersangka. KPK tidak lantas meresmikan status hukum Anas, karena masih 

mencari bukti tambahan untuk memperkuat persangkaan tersebut. 

Dalam hal penetapan status tersngka terhadap Anas Urbaningrum, 

KPK juga telah memberitahu Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Anas bepergian ke luar negeri. 
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Dalam pentepan status tersangka yang dijalani oleh Anas Urbaningrum maka 

hak asasi nya terlanggar karena tidak dapat bepergian keluar negeri dan 

kehilangan hak-haknya untuk berpolitik dan menjabat didalam struktur partai 

politik. Di Indonesia masih mengenal Asas praduga tidak bersalah, dimana 

sesorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Penetapan status tersangka pada Anas sangat 

merugikan, bukan hanya karena tidak dapat berpergian keluar negeri, namun 

juga nama baik yang dianggap oleh masyarakat sebagai seorang koruptor 

sedangkan belum ada suatu putusan yang menyatakan Anas Urbaningrum 

bersalah. 

Kepentingan umum dan kepentingan politik yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Sehingga hukum itu tidak sesuai dengan amanah 

undang-undang dasar 1945 dan pancasila. Sedangkan masyarakat 

mengharapkan hukum itu dapat ditegakkan bagi mereka yang mengalami 

peristiwa hukum. Harus adanya peraturan yang mengatur tentang batas waktu 

penetapan tersangka dan kepastian hukum agar hak asasi tersangka tidak 

terlanggar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS 

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DITINJAU DARI  

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.  
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang 

menjadi dasar rumusan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan tersangka 

ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Putusan Nomor 

74/PID/TPK/2014/PT.DKI ? 

2. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah oleh penegak hukum 

dalam menetapkan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia berdasarkan Putusan Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI ?  

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam membuat penelitian ini, sebagai berikut. 

a) Untuk mengetahui bentuk keadilan bagi seseorang yang berstatus 

sebagai tersangka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di 

Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. 

b) Untuk mengetahui kepastian hukum bagi tersangka dalam hukum 

pidana formil maupun hukum pidana materiil berdasarkan 

perspektif Hak Asasi Manusia.  

c) Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah yang 

dilakukan oleh penegak hukum kepada tersangka berdasarkan 

perspektif Hak Asasi Manusia. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Penegak Hukum   

Dalam hal ini para penegak hukum diantaranya  

1. Kepolisian 

2. Kejaksaan  

3. Pengadilan 

Dalam penelitian ini diharapkan, agar para penegak hukum 

dapat menjalankan aturan hukum sesuai dengan rasa keadilan dan tidak 

pandang buluh untuk menegakkan hukum. 

b) Bagi Masyarakat 

Dalam penelitian ini diharapkan agar masyarakat bisa ikut serta 

dalam menegakkan hukum dan mampu untuk memberikan rasa peduli 

terhadap hukum (sadar hukum). 

c) Bagi Akademisi 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, bagi mahasiswa 

maupun dosen mengenai penetapan status tersangka ditinjau dari 

perspektif hak asasi manusia.                                     
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