
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konsepsional  

Didalam kajian konsepsional lebih mengarahkan pada pengertian-

pengertian dan tinjauan pustaka untuk memberikan arti sesuai dengan tinjauan 

masalah dan konsep yang dibahas dalam penegakan hukum yang berlaku. 

1. Tinjauan Umum Tentang Tersangka  

Menurut J.C.T. Simorangkir tersangka adalah seseorang yang telah 

disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf 

pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini 

mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan 

menurut Darwan Prints, Pengertian Tersangka adalah seorang yang 

disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka 

belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). 

2. Tinjauan umum tentang penyidikan 

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu 

biasa dibedakan sebagai berikut:1 

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, 

pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari 

tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal 

permulaan dan penyelesaiannya, 

1 R. Soesilo. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor: Politea. 1980. 
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2. 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. 

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan 

perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki 

tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 

rangka penyidikan; 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dalam pemeriksaan perkara pidana; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum; 
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10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal 

orang yang disangka melakukan tindak pidana; 

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggungjawab. 

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik 

pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik 

pegawai negari sipil, yaitu; 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-

undang yang menjadi dasarnya; 

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka); 

5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dalam pemeriksaan; 
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6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti 

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada 

penuntut umum dan tersangka; 

7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal 

prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan 

sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian 

menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak 

pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan 

suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat 

Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap 

perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.2 Berdasarkan 

pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah 

memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, 

penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai 

2 Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka 
Cipta. 1991. 
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penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang 

berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada 

Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta 

penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik.  

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana 

atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib 

mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana 

tembusan surat tersebut dismpaikan kepada Penuntut Umum, 

tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan 

telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika 

Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih 

kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai 

dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas 

perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera 

melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut 

Umum (Pasal 110 KUHAP). 
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3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan dan Pengadilan 

1. Pengertian Peradilan 

Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan 

mendapat awalan “per” serta ditambahkan dengan akhiran “an” 

memiliki arti sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pengadilan. Pengadilan yang dimaksudkan disini bukanlah semata-

mata diartikan sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai 

pengertian yang abstrak yaitu hal memberikan keadilan. 

2. Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli 

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian 

peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas 

negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah 

Peradilan (rechtspraak, judiciary) menunjuk kepada proses untuk 

memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (het  

rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau 

wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah 

merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.3 

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus 

perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in 

3 R Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta , 1996.  
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concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum 

materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh 

hukum formal.4 

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan 

salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan 

kekuasaan lainnya.  

C.F. Strong mengemukakan bahwa “the business of the 

legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon 

the application of the existing law in individual cases”. Namun 

demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya 

hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri 

khas dari negara Common Law seperti Inggris. 

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa 

sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” 

yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan 

tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi 

penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. 

Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang 

lainnya, yaitu sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang lebih tinggi 

dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. 

4 Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, 
Bandung. 1989. 
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Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi 

seluruhnya.  

Istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-undang 

Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa 

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan adalah 

badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.  

Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan 

adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan 

hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah 

segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang 

berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili 

perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in 

concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang 

nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.5  

5 http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html, diakses tanggal 15 Oktober 
2016, pukul 23.34 wib. 
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Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan 

adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan 

peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan 

keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. 

Di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 

25 UU Kekuasaan Kehakiman): 

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, 

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang 

yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Peradilan tata usaha Negara berwenang memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata 

usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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4. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang 

bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberatasan korupsi 

atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap 

sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan 

tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga 

pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja 

komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap 

melekat pada komisi pemberantasan korupsi. Disamping itu untuk 

menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenang komisi 

pemberantasan korupsi dapat mengangkat tim penasihat yang berasal dari 

berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau 

pertimbangan kepada komisi pemberantasan korupsi.  

Adapun mengenai aspek kelembagaan, ketentuan yang memuat 

struktur organisasi komisi pemberantasan korupsi diatur sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi 

dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh komisi 

pemberantasan korupsi, serta pada penyelenggaraan program kampanye 

publik dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis, sehingga kinerja 

komisi pemberantasan korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas. 
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Dalam menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan 

korupsi yaitu penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan, komisi 

pemberantasan korupsi disamping itu mengikuti hukum acara yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan UU No. 20 

Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Dalam UU ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan 

khusus. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam UU ini diatur mengenai 

pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada lingkungan 

peradilan umum, yaitu di lingkungan pengadilan negeri jakarta pusat 

untuk pertama kalinya. Pengadilan tindak pidana kourpsi tersebut 

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh majelis hakil yang terdiri oleh dua orang 

hakim pengadilan negeri dan tiga orang hakim ad hoc, hal ini juga 

berlaku dalam proses pemeriksaan baik ditingkat banding maupun tingkat 

kasasi.  

Begitu besarnya wewenang komisi pemberantasan korupsi dan 

kedudukan yang independen, harapan rakyat Indonesia hanyalah tinggal 

kepada komisi pemberantasan korupsi untuk mampu menegakkan 

peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi, karena 

instansi-instansi konvensional seperti auditor, kepolisian dan kejaksaan 

sudah dianggap tidak mampu lagi. Penegakan hukum untuk memberantas 
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tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh auditor, kepolisian dan 

kejaksaan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena 

auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi.6 

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 

1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi. 

4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 

korupsi; dan 

5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang : 

1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan tindak pidana korupsi; 

2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

6 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Judul : Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah). 
Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. 2013. 
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3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 

4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; dan 

5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan 

tindak pidana korupsi. 

5. Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi  

Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hukum hak asasi 

manusia Indonesia (human rights law) dapat dilihat dalam Pasal 1 

Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi,  

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, 
dan aspek kehidupan lainnya”. 
 
Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur 

dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 ICCPR berbunyi,  
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“Each State Party to the present Covenant undertakes to 
respect and ensure to all individuals within its territory and 
subject to its jurisdiction the rights recognized in the present 
Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, 
sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status”. 
 
Mengacu pada kedua pemaknaan tersebut, Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan 028-029/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa 

diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, 

atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), 

bahasa (language), kesatuan politik (political opinion). 

Selain itu, telah dikenal pula konsep diskriminasi yang dapat 

dimaknai positif (positive discrimination/affirmative action) apabila 

perlakuan khusus yang disepakati tersebut bertujuan untuk 

mengoreksi praktek diskriminasi di masa lalu dan sekarang bagi 

kelompok-kelompok yang tertinggal atau termarjinalkan melalui 

tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan.” 
 
Diskriminasi positif dapat dibenarkan, tetapi memang hanya 

bersifat temporer (sementara) apabila kedudukan antarkelompok 

telah sama dan setara. Konsep tersebut, misalnya, terdapat dalam 
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Pasal 4 ayat 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women—CEDAW) yang berbunyi:   

”Adoption by States Parties of temporary special measures 
aimed at accelerating de facto equality between men and 
women shall not be considered discrimination as defined in the 
present Convention, but shall in no way entail as a 
consequence the maintenance of unequal or separate 
standards; these measures shall be discontinued when the 
objectives of equality of opportunity and treatment have been 
achieved.”  
 

Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk 

memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara de facto tidak 

dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi hal itu tidak boleh 

dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan 

standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika 

tujuan dari kesetaraan, kesempatan dan tindakan telah tercapai. 

. 

B. Landasan Yuridis 

1. Tinjauan umum Undang-undang Dasar 1945 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal tentang hak 

asasi manusia secara khusus. Hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam 

pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu sebagai berikut.7 

7 Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A-28J. 
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1. Pasal 28A memuat hak untuk hidup dan mempertahankan 

kehidupannya. 

2. Pasal 28B memuat hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 

serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

3. Pasal 28C memuat hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 

4. Pasal 28D memuat hak-hak di bidang hukum, pekerjaan, kesempatan 

yang sama pemerintahan dan status kewarganegaraan. 

5. Pasal 28E memuat hak untuk bebas memeluk agama, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, pekerjaan, dan 

memilih tempat tinggal; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani; hak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

6. Pasal 28F memuat hak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi; 

7. Pasal 28G memuat hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan harta benda serta hak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

yang sesuai dengan hak asasi; hak untuk bebas dari penyiksaan 
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atauperlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 

memperoleh suaka politik dari negara lain; 

8. Pasal 28H memuat hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal 

dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan; hak mendapat kemudahan dan  

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 

sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak atas jaminan social 

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermartabat; hak milik pribadi dan tidak boleh diambil 

alih secara sewenang-wenang oleh siapapun; 

9. Pasal 28I memuat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

1) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang diskriminatif. 

2) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.  
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3) Pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Pasal 28J memuat:  

1. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

2. dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. perkembangan zaman dan peradaban. 

 

2. Tinjauan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana  

2.1 Pengertian Tersangka 

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, 

dimana dalam setiap pemeriksaan harus  diperlakukan dalam kedudukan 

manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harag diri tersangka tidak 

terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat 

kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak 

dapat diperlakukan  dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alas an 
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bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Pengertian 

tersangka menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana 

 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana”.8 
 

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, 

yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat 

dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh 

KUHAP yang meliputi: 

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak 

segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang 

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan 

tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan 

ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2). 

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan 

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51) 

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 

penyidik.  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 

pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 

8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 butir 14. 
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keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 

KUHAP). 

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan.  

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat 

juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177). 

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau 

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau 

lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 

tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam 

undang-undang/ KUHAP  (Pasal 54) 

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk 

mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak 

memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55). 

7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan 

hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi 

tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan 

yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman 

pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56). 
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8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan 

dalam KUHAP (Pasal 57). 

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi atau menerima kunjunngan dokter pribadinya 

untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya 

dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58). 

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah 

dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang 

bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk 

mendapatkan bantuan hukum atau jaminana bagi 

penangguhannya (Pasal 59). 

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna 

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun 

untuk usaha mendapatakan bantuan hukum (Pasal 60). 

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan 

perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima 
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kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada 

hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk 

kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan 

(Pasal 61). 

13. Tersangka atau  terdakwa berhak secara langsung atau dengan 

perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari 

penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang 

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau 

terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62). 

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari rohaniawan (pasal 63). 

15. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang 

terbuka untuk umum (Pasal 64). 

16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 

mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian 

khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan 

bagi dirinya (Pasal 65). 

17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian 

(Pasal 66). 

18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95) 
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2.2 Penyidikan dan Penyelidikan  

1. Penyidikan  

Dalam Pasal 1 butir (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”.9 
 
 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 Undng-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. 

 

9 Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
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2. Penyelidikan  

Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap 

penyelidikan sebagai berikut: 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini.”10 
 
Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima 

laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti 

orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal 

diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggungjawab. Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di 

dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Dimana tugas 

utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop 

orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini 

tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori 

hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, 

10 Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undng Hukum Acara Pidana. 
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maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh 

tahap hukum acara pidana, yang berati mencari kebenaran.11 Namun, 

penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang 

penyidikan.  

Menurut M. Yahya Harahap, tindakan penyelidikan lebih dapat 

disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan 

menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa 

yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan 

tugas penyelidikan adalah penyelidik yang di atur dalam Pasal 1 butir 

4 KUHAP, yaitu:  

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
melakukan penyelidikan.”12 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk 

kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat 

melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi 

tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti 

permulaan yang cukup.  

2.3 Pembuktian  

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan 

11 Andi Hamzah, KUHP &KUHAP, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004 
12 Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
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perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, 

kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah 

salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan 

dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam 

putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat 

bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup 

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, 

maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau 

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat bukti yang 

disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP ) 

maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Masalah beban 

pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan 

dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-

alat pembuktian (bewijsmiddelen), penguraian pembuktian 

(bewijsvoering), kekuatan pembuktian (bewijskracht), dan dasar 

pembuktian (bewijsgrond). 13 Seseorang dapat diduga melakukan 

tindak pidana  dan ditetapkan sebagai tersangka karena cukup bukti 

atau bukti permulaan yang cukup sesuai dengan kitab undang-undang 

hukum acara pidana.  

Di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah yaitu 

negatief wettelijke bewijstheorie, istilah wettelijk berarti sistem ini 

13 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Djakarta, 1967. 
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berdasarkan undang-undang, sedang istilah negatief maksudnya ialah 

bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai 

dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana 

sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. 

bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu 

hingga sekarang, hukum acara pidana kita secara konsisten memakai 

sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif 

(negatiefwettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang 

mengaturnya. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : 

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya". 

 
a. Cukup Bukti 

Pasal 1 butir 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) adalah: 

“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan 
dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.” 

 
b. Bukti Permulaan yang Cukup 

Dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah 

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
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Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti 

permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan 

bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 

KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang 

yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.14 

c. Saksi 

Dalam menerapkan negara hukum, maka antara negara dan 

rakyatnya mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu bentuk 

kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara 

pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang 

saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah 

kebenaran dan negara wajib untuk melindunginya. Seorang saksi 

adalah seorang warga negara yang karena keadaan terpaksa harus 

berurusan dalam perkara pidana di pengadilan, guna membantu 

penegakan keadilan.15 

Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 

14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 14. 
15 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008, hal 265. 
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lihat sendiri atau alami sendiri. Keterangan saksi menurut Pasal 1 

butir 27 KUHAP yaitu salah satu dari alat bukti dalam perkara 

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 

dengan menyebut alasan dari pengetahuan tersebut. Saksi inipun 

minimal harus dua, karena satu saksi tidak dapat dijadikan dasar 

patokan benar atau tidaknya seorang terdakwa (asas unus testis 

nullus testis). 

a. Saksi Meringankan 

Saksi yang meringankan atau yang juga disebut dengan 

saksi A De Charge. Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP :  

“Dalam pemeriksaan Kepada tersangka ditanyakan apakah 
tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut 
dengan saksi A De Charge dan bilamana ada maka hal itu 
dicatat dalam berita acara.” 
 

Menurut pasal (Pasal 65 KUHAP) : 

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian 
khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan 
bagi dirinya” 

 
Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu,  

haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan 

dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau 

dilakukan dengan iktikad buruk untuk mempermain-mainkan 

pemeriksaan.Oleh karena itu, para penyidik harus benar-benar 
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selektif untuk memilih untuk memeriksa saksi-saksi yang berbobot 

sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang 

dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial.16 

b. Saksi Memberatkan 

Menurut sifat dan eksistensinya keterangan saksi A Charge 

adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan 

terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh 

jaksa/penuntut umum. Saksi A Charge / saksi yang memberatkan 

dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti 

yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Dalam proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali di 

periksa adalah saksi  A Charge. Mengingat peranan dan Fungsinya 

yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban 

seorang saksi A Charge dan memberikan perlindungan yang 

sebagaimana telah di atur di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi A 

Charge dapat dikatakan sah adalah :17 

1. Syarat formil : 

16 Yahya Harahap: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 
Kedua, 2001, hal. 138. 
17 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hlm.162. 
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a) Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik 

sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 

ayat (3) dan (4) KUHAP). 

b) Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah 

mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sedah menikah. 

Sedangakan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau 

belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa 

disumpah dan di anggap sebagai keterangan biasa (pasal 171 

butir a KUHAP). 

2. Syarat materil 

a) Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu 

peristiwa pidana (pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP). 

b) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari 

kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP). 

c) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa/ asas ini terkenal dengan 

sebutan unus testis nullus tertis (pasal 185 ayat (2) 

KUHAP). 

c. Keterangan Ahli 

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah 

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
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perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. keterangan ahli 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang 

sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. 

Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa 

keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan. Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai 

segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi 

mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang 

ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. 

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab 

keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan 

saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan 

dan fakta. Sedang keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan 

kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan 

keahliannya. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat 

penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus 

mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu.18  

Keterangan ahli yang memberikan keterangannya karena 

penafsiran akan menimbulkan inkonsistensi pendapat sehingga 

18 R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelasaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi 
penegak hukum),Bogor,Politea, 1982.  

Solina Sances, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan 
  Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), 2017 
UIB Repository (c) 2017



keterangannya tidak dapat dijadikan patokan hakim maupun 

putusan lainnya. Dalam hal ini hakim perlu melihat kompetensi 

orang yang ditunjuk sebagai ahli. Tidak cukup berpatokan pada 

formalitas pendidikan atau status sosial orang tersebut, misalnya 

terhadap seorang profesor yang ditunjuk sebagai ahli. 

2.4 Praperadilan  

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk 

menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam 

masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun 

merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya 

pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif 

maupun represif. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah 

terkadang terdapat tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai 

dengan prosedur yang ada Praperadilan sebagai salah satu proses 

hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum haruslah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya 

praperadilan masih menimbulkan masalah tersendiri. Masing-

masing pihak yang berperkara memiliki agumen tersendiri yang 

menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Praperadilan 

yang bersifat sebagai “peradilan awal” sebelum benar-benar 

masuk dalam ruang lingkup peradilan yang sesungguhnya 
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haruslah dimengerti secara menyeluruh. Baik secara pengertian, 

ruang lingkup maupun proses peradilan itu sendiri.19  

a) Dasar Hukum Praperadilan 

Menurut pasal 77 KUHAP, Pengadilan negeri berwenang 

untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam undang-undang ini tentang: 

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan atau penghentian penuntutan; 

2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang 

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 

penuntutan. 

b) Ruang Lingkup Praperadilan 

Menurut  KUHAP, yang termasuk dan menjadi lingkup 

praperadilan meliputi perkara: 

1) Sah atau tidaknya penangkapan; 

2) Sah atau tidaknya penahanan; 

3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; 

4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan 

5) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang 

perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan; 

19 Hari Sasangka, “Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek”, 
CV. Mandar Maju, Bandung. 2007. 
 

Solina Sances, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan 
  Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), 2017 
UIB Repository (c) 2017



6) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang 

perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan; 

7) Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tingkat penyidikan; 

8) Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tingkat penuntutan. 

c)  Proses/Mekanisme Praperadilan 

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh 

ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 

78 ayat (2) KUHAP). 

Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 

ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:20 

a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang 

ditunjuk menetapkan hari sidang. 

b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya 

penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian 

penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau 

rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, 

akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada 

benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim 

20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 82 ayat (1). 
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mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun 

dan pejabat yang berwenang. 

c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-

lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. 

d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan 

negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 

praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. 

e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup 

kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi 

pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu 

diajukan permintaan baru. 

                 2.6   Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) 

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam 

Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:  

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 
atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap."21 

 
Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang 

memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan 

objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan 

tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. 

21 Penjelasan Umum  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Butir 3 Huruf C. 
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Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan 

ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan 

asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan tetap.22 

 

3.  Tinjauan Umum Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Undang- 

Undang Nomor  26 Tahun   2000 Tentang Hak Asasi Manusia 

3.1 Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia 

   Setelah Indonesia merdeka, hak asasi telah diatur dalam 

konstitusi. Jika dibandingkan diantara ketiga konstitusi yang pernah 

berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat, dan UUD sementara 1950 maka UUD 1945 (sebelum 

diamandemen) merupakan yang paling irit (sedikit) mengatur hak asasi. 

Memang di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, terdapat perbedaan 

paham di antara para pendiri republik ini tentang sejauh mana UUD 

1945 harus mengatur tentang hak asasi manusia. Pandangan tentang hal 

tersebut kala itu terpecah kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

1) Faham yang tidak setuju dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi. 

a. Ir. Soekarno dengan alasan, menghindari paham liberalisme.  

b. Mr. Soepomo (dengan faham Negara Integralistiknya). 

22 Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, 
Jakarta , Sinar Grafika, 2012, hal. 34. 
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2) Sebaliknya terdapat juga kalangan yang berpendapat bahwa masalah 

HAM perlu dimasukkan dalam konstitusi. Termasuk ke dalam 

golongan ini adalah: 

a. Drs. Moh. Hatta, dengan alasan agar Negara tidak menjadi 

Negara kekuasaan. 

b. Mr. Moh. Yamin, dengan alasan mengakui HAM bukan berarti 

kita mengikuti paham liberalisme. 

     Keiritan mengatur tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 

(sebelum amandemen) tersebut, seperti yang diinginkan oleh Presiden 

Soekarno dan Soepomo, telah menyebabkan Indonesia terbelenggu 

dalam pasung pelanggaran hak asasi manusia bahkan ada yang 

dilakukan secara terorganisir selama beberapa tahun. Di akhir-akhir 

masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan hamper di sepanjang masa 

pemerintahan Presiden Soeharto. Apa yang disebut dengan lembaga 

Pangkopkamtib dimasa pemerintahan Presiden Soeharto misalnya, telah 

menjadi mesin penindas hak asasi rakyat yang sangat kejam. Setelah era 

Presiden Soeharto berakhir, dengan datangnya era reformasi antara lain 

ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari tahta kepresidenannya, 

dan dilakukan pula reformasi antara lain dibidang hukum, telah 

menghasilkan beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. 

Salah satu fenomena yang penting dalam amandemen UUD 1945 adalah 
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dengan ditambahnya beberapa pasal baru ke dalam UUD 1945, yang 

mengatur dan melindungi hak asasi manusia dan demokrasi. 23 

     Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan 

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

3.2 Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan  

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan 

keadilan bagi semua, dengan menghukum dan menghukum yang 

bersalah dan membantu mereka untuk berhenti menyinggung, sekaligus 

melindungi yang tidak bersalah. Jika dikaitkan dengan hak-hak 

tersangka tentu ini akan sangat banyak sekali menyinggung permaslahan 

HAM. Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah 

Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak 

Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga 

penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak 

lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, 

23 Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuadi, Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta. Prenada Media 
Group.2015. hal 11. 
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yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun 

di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara 

berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip 

hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan 

masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat 

kemanusiaan.   

Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima 

dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsip-prinsipnya secara 

luas telah diakui dan memperoleh legitimasi dibanyak Negara. terdapat 

enam kesepakatan internasional menganai HAM, yakni :24 

1. Tentang hak-hak sipil dan politik. 

2. Hak ekonomi, sosial dan budaya. 

3. Diskriminasi rasial. 

4. Penyiksaan. 

5. Diskriminasi terhadap perempuan. 

6. Hak-hak anak. 

Yang semuanya telah telah disepakati oleh 156 negara. dampak dari 

penerimaan HAM sebagai domain dari teori politik dan bukan moral, 

memaksa negara untuk melayani setiap warganya yang setara dan dengan 

penuh penghormatan. Artinya kesataraan dan penghormatan tidak ditentukan 

24 Saraswati, et al. Hak Asasi  Manusia teori, hukum dan kasus. filsafat UI press. Jakarta. 2006. Hlm 
123. 
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dan diberikan berdasarkan tuntutan mayoritas, namun ditentukan dan 

diberikan sebagai hak setiap orang dan setiap kelompok. Peran negara dapat 

dipertimbangkan di sini, pemerintah harus melayani dan memberi perlakuan 

setiap orang dengan setiap orang dengan perhatian yang sama, artinya sebagai 

manisia yang mengalami penderitaan dan frustasi, dan dengan penghormatan 

sebagai manusia yang mampu membentuk dan bertinfak sesuai dengan 

kemampuan intelaktualnya dan pilihan-pilihan bagaiman ia harus hidup. 

Pemerintah tidak saja melakukan setiap orang dengan hormat, akan 

tetapi dengan menberikan perhatian dan penghormatan yang sama. 

Pemerintah tidak dapat mendistribusikan barang dan kesempatan secara tidak 

adil karena ada yang lebih berhak. Tidak dapat pula membatasi kebebasan 

seseorang karena ada kelompok orang yang merasa konsep tentang 

kehidupannya lebih baik dari yang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam 

“Law and the Behavioral Sciences”, oleh Lawrence M. Friedman dan Stewart 

Macaulay, halaman 122, yang berjudul: The Practice of Law as Confidence 

Game: Organization Coopation of a Prefession, oleh Abraham S. Blumberg, 

dikatakan bahwa, suatu keputusan pengadilan mungkin berlandaskan dasar 

pemikiran hukum, namun pada saat yang sama keputusan itu mungkin 

merupakan penipuan diri melalui kemungkinan-kemungkinan yang 
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dibebankan oleh aspek-aspek dari realitas sosial dimana pembuat hukumpun 

tidak menyadari.25  

Dalam hal perbaikan kondisi seperti ini, proses peradilan pidana yang 

seharusnya tidak boleh berpihak pada lembaga, atau siapapun selain keadilan, 

maka dalam proses pidana diharapkan peran serta lembaga bantuan hukum 

untuk ikut serta menegakkan keadilan. 

Dalam undang-undang pasal-pasal yang menjamin secara garis besar 

tentang tantang hak asasi manusia dalam suatu proses acara pidana. Di dalam 

undang-undang tersebut kita jumpai pengaturan-pengaturan sebagai berikut :26 

1) Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 

2) Tiada seorang pun jua dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh 

kekuasaan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas 

perintah tertulis oleh kekuasaan ang sah dalam hal dan menurut cara-

cara yang diatur undang-undang. 

3) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan di 

depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 

putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. 

25 syafruddin, hak asasi tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam sistem peradilan 
pidana,Universitas Sumatera Utara. 
26 Abdurahman, pembaharuan hukum acara pidana dan hukum acara pidana baru  di Indonesia, 
alumni, bandung, 1980, hlm. 63. 
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4) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

bersarkan undang-undang atau Karena kekeliruanmengenai orangnya 

atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian atau 

rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan hal tersebut 

dapaat dipidana. 

5) Setiap orang yang bersangkutan dengan perkara berhak memperoleh 

bantuan hukum. 

 

4. Tinjauan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  

Kekuasaan    Kehakiman  

Pengertian Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat 

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili 

atau memutuskan suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim 

pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan 

tersebut.27 Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah 

Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang 

memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, 

27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5). 
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mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam 

undang-undang. 

Tugas Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan 

menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh 

karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki 

sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan 

garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk 

menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban 

profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, 

baik dalam menjalankan fungsi profesinya maupun dalam hubungan 

kemasyarakatan di luar kedinasan.28 

a. Hakim Ad-hoc 

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ad Hoc adalah: 

“Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-
undang.” 
 

Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang 

merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, 

28 Agus Santoso, Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : 
Jakarta. 2014. 

Solina Sances, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan 
  Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), 2017 
UIB Repository (c) 2017



peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 

Misalnya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, Pengadilan Perikanan, atau Pengadilan Niaga. 

Dalam doktrin, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk 

mengadili, yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat 

ketetapan yustisial.29 Kekuasaan kehakiman dilaksanakan badan 

peradilan/badan yudisial (judiciary) yang merupakan alat kelengkapan 

negara karena bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. Pada 

UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 

badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 

(2)). Dalam hal ini, Mahkamah Agung termasuk juga badan peradilan di 

bawahnya serta Mahkamah Konstitusi adalah badan yudisial yang 

merupakan alat kelengkapan Negara, sehingga menjalankan fungsi 

ketatanegaraan (bertindak untuk dan atas nama Negara). Konsekuensinya, 

hakim pada seluruh jenis dan tingkatan badan yudisial, berkedudukan 

sebagai pejabat negara. Dalam hukum positif, kedudukan hakim sebagai 

pejabat nesgara ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 

5 sebagai berikut:  

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut” 

29 Bagir Manan: 2009 
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Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 19). Hakim Ad Hoc 

merupakan hakim pada Mahkamah Agung (pada pengadilan khusus dalam 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung). Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ad Hoc juga 

berkedudukan sebagai pejabat Negara.  

Perbedaan Hakim Ad Hoc dengan hakim umumnya, terutama dalam 

hal masa tugasnya yang sementara/dibatasi untuk waktu tertentu, di samping 

harus memiliki keahlian dan pengalaman tertentu di bidangnya. Pengadilan 

khusus yang menjadi tempat pelaksanaan tugas Hakim  Ad Hoc sendiri tidak 

selalu bersifat Ad Hoc (sementara).Sebagian besar adalah pengadilan khusus 

yang bersifat tetap. Pengadilan khusus yang bersifat Ad Hoc, yaitu Pengadilan 

Ad Hoc HAM yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM 

berat, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM. Dengan kata lain, Pengadilan Ad Hoc HAM 

dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa 

lalu dalam kerangka transitional justice (keadilan transisional).  

Pengadilan khusus lainnya bersifat permanen, termasuk Pengadilan 

HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat setelah Undang-Undang 

No. 26 Tahun 2000 berlaku. Artinya, apabila terjadi dugaan pelanggaran 

HAM berat, penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan HAM yang berada 
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pada lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Selain 

Pengadilan HAM, pengadilan khusus lainnya yang bersifat permanen, 

misalnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Hakim pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut, tidak selalu 

Hakim Ad Hoc, namun juga hakim pada umumnya sesuai lingkungan 

peradilannya. Dalam suatu perkara yang diadili dalam pengadilan khusus, 

majelis hakim yang bertugas terdiri dari hakim pada umumnya (hakim pada 

Mahkamah Agung) dan Hakim Ad Hoc. Dalam Pengadilan HAM, baik Ad 

Hoc maupun permanen, misalnya, majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang, 

terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan 

dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000).30 

       b. Hakim fungsional 

Hakim fungsional adalah hakim yang menduduki jabatan struktur 

didalam Pengadilan dan Mahkamah Agung, dengan maksud hakim tersebut 

menduduki jabatan sebagai ketua Pengadilan ataupun  di ketua Mahkamah 

Agung. Sehubungan dengan hal tersebut hakim terbagi 2 (dua) yaitu:31 

1. Hakim Karier 

Penjelasan Pasal 6B ayat (1) UU 3/2009 tentang Mahkamah 

Agung menyebutkan:  

30 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-adalah-pejabat-negara.  
Diakses pada 10 Oktober 2016. Pukul 15.45 wib. 
31 Agus Santoso, Hukum, Moral, Dan Keadilan.  Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2014. 
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“Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim 
karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim 
pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang 
dicalonkan oleh Mahkamah Agung” 
 

2. Hakim non Karier 

Penjelasan Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009 tentang Mahkamah 

Agung menyebutkan :  

”Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal 
dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar 
lingkungan badan peradilan” 

 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 

24 UUD 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau 

independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional 

dalam UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk 

menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan 

sewenang-wenang dari pemerintah. Sedangkan asas kekuasaan 

kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan konstitusi dan negara 

hukum.  
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UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, 

pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat 

beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas 

pribadi belumlah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman 

dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, 

kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat. 

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional  

melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami ruang 

lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam 

perundang-undangan. Selanjutnya hakim harus berupaya secara 

profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta menyelesaikan 

pekerjaannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara 

atau sengketa hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif 

tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan, dan bukan 
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secara apriori menemukan putusan lalu pertimbangannya baru kemudian 

dikonstruir. 32 

Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. 

Jadi putusan itu bukan lahir dalam proses secara apriori kemudian baru 

dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus 

dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian 

sampai pada putusan dengan menemukan hukum dan undang-undangnya 

baru kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus 

menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 (tiga) 

faktor penting yang diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hanya memperhatikan salah satu 

faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya. Dalam menemukan 

hukum tersebut hakim bukan hanya mencari hukum  dalam Undang-

Undang dan Yurisprudensi saja tetapi hakim dapat pula mencari, 

menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan 

hakim. Dengan demikian dalam menemukan hukum hakim mempunyai 

kebebasan untuk menentukan hukum terhadap peristiwa yang telah 

terbukti sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri.  

 

 

32 Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia,Sinar Grafika”, Jakarta, 2001.  
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5. Tinjauan Umum Universal Declaration of Human Right / Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia ( DUHAM ) 
 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan 

elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia 

Internasional (International Bill of Rights) yakni suatu tabulasi hak dan 

kebebasan fundamental. Ketika DUHAM diterima, resolusi itu juga 

menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isi 

deklarasi tersebut. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM 

mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, 

budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu maupun beberapa hak 

kolektif. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut 

mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB sepakat 

untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka  masuk dalam 

organisasi ini. Negara-negara seperti Indonesia yang mencalonkan diri 

untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia yang baru, tidak terhindari 

harus menyatakan keterikatannya pada DUHAM. 

                DUHAM tetap menjadi akar dari instrumen hak asasi manusia 

internasional, bahkan lebih dari 60 tahun setelah penetapannya. Tidak satu 

negara pun dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari 

pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya, mereka harus memastikan 

penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam suatu 

deklarasi sebagai standar minimum. 
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                Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya 

berkembang menjadi dua konvenan internasional yang mengikat secara 

hukum, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

(KIHSP) dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya (KIHESB). 

Hak atas hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan 

merupakan contoh dari beberapa hak yang diakui secara universal di 

dunia. Tidak seorang pun boleh diperbudak, diperdagangkan, disiksa, 

diperlakukan secara tidak ber perikemanusiaan atau merendahkan 

martabat manusia. Hak tersebut merupakan contoh beberapa hak yang 

dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, warna 

kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal kebangsaan, status sosial, harta, 

atau latar belakang lainnya, sehinnga hak asasi manusia itu memerlukan 

adanya perlindungan dari hukum.  

Disamping itu juga dikuatkan lagi dengan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Universal Declaration of Human Right (DUHAM) jika 

duraikan secara sistematis, sebagai berikut: 

1. Pasal 1 : Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai 

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan 

hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam 

persaudaraan. 
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2. Pasal 2 : Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak 

ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-

usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran 

ataupun kedudukan lain. 

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar 

kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari 

negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari 

negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah 

perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan 

kedaulatan yang lain. 

3. Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan 

keselamatan sebagai induvidu. 

4. Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak atau 

diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam 

bentuk apa pun mesti dilarang. 

5. Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan 

secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak 

manusiawi atau dihina. 

6. Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum 

sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 
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7. Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua 

berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan 

terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi 

semacam ini. 

8. Pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari 

pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan 

yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh 

undang-undang dasar atau hukum. 

9. Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau 

dibuang dengan sewenang-wenang. 

10. Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak 

atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang 

bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan 

kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana 

yang dijatuhkan kepadanya. 

11. Pasal 11:  

1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu 

tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan 

kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang 
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terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang 

perlukan untuk pembelaannya. 

2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak 

pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak 

merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang 

nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut 

dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman 

yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya 

dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. 

12. Pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan 

pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat 

menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak 

diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan 

nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan 

hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. 

13. Pasal 13:  

1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di 

dalam batas-batas setiap negara. 

2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk 

negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. 

14. Pasal 14 :  
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1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di 

negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. 

2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-

benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak 

berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan 

yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. 

15. Pasal 15:  

1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. 

2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut 

kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti 

kewarganegaraannya. 

16. Pasal 16:  

1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak 

dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak 

untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka 

mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam 

masa perkawinan dan di saat perceraian. 

2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan 

bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. 
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3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari 

masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari 

masyarakat dan Negara. 

17. Pasal 17 

1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain. 

2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan 

semena-mena. 

18. Pasal 18 : Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati 

nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti 

agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan 

agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, 

melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum 

maupun sendiri. 

19. Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 

mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan 

menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk 

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan 

dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak 

memandang batas-batas. 

20. Pasal 20 
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1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan 

berserikat tanpa kekerasan. 

2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu 

perkumpulan. 

21. Pasal 21 

1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 

negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang 

dipilih dengan bebas. 

2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 

diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. 

3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; 

kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang 

bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara 

secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin 

kebebasan memberikan suara. 

22. Pasal 22 : Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak 

atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk 

martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-

usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai 

dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. 
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23. Pasal 23  

1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas 

memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang 

adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari 

pengangguran. 

2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan 

yang sama untuk pekerjaan yang sama. 

3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil 

dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan 

yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun 

keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan 

sosial lainnya. 

4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat 

pekerja untuk melindungi kepentingannya. 

24. Pasal 24 : Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, 

termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan 

hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah. 

25. Pasal 25  

1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk 

kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, 

termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan 

kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak 
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atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, 

menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan 

lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang 

berada di luar kekuasaannya. 

2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan 

istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam 

maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan 

sosial yang sama. 

26. Pasal 26  

1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan 

harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan 

sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah 

harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara 

umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan 

tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh 

semua orang, berdasarkan kepantasan. 

2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi 

yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan 

terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan 

dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, 

toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, 

kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan 
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kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara 

perdamaian. 

3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis 

pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. 

27. Pasal 27  

1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan 

kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk 

menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap 

kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. 

2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan 

atas keuntungan-keuntungan moril maupun material 

yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, 

kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. 

28. Pasal 28 : Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan 

internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan 

sepenuhnya. 

29. Pasal 29  

1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat 

tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan 

kepribadiannya dengan bebas dan penuh. 

Solina Sances, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan 
  Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), 2017 
UIB Repository (c) 2017



2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, 

setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang 

tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat 

yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan 

kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang 

demokratis. 

3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan 

bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan 

bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

30. Pasal 30 : Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh 

ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun 

seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau 

melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam 

Deklarasi ini. 
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C. Landasan Teoritis  

1. Teori Kepastian Hukum  

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang 

paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian 

hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lainnya. 

Gustav Radbruch akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan 

menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang 

lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan 

kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan 

terjadi benturan dengan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah terpelihara dan 

terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan 

ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang 

tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan 

keteraturan.33 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan 

dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 

33 Teori Radburch tentang Tujuan Hukum, http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-
hukum.html?m=1, diakses tanggal 25 November 2016, pukul 01.34 wib. 
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sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian 

hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan 

perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch 

mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.  

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian 

dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif. 

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam 

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan 

masyarakat. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian 

akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan 

dari hukum.  

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam 

hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. 

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-
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raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 

norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.34 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :  

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang-undangan.  

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. 

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 

dilaksanakan.  

4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.  

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 

bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut 

Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan 

34 Memahami Kepastian (dalam) Hukum. http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-
kepastian-dalam-hukum/. Diakses pada 25 November 2016 pukul 01.50 wib. 
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manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu 

kurang adil.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah35 jaminan 

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat 

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun 

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik 

dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan 

tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum 

sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa 

hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus 

diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan 

instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam 

mengaktualisasikannya pada hukum positif.  

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, 

maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, 

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 

35 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005. 
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dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan 

hukum.  Sehingga dalam kepastian hukum ada 7 asas yang harus dilaksanakan 

yaitu: 

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, 

keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. 

3. Asas Kepentingan umum, yaitu  asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. 

4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

5. Asas Proporsoionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban Penyelenggara Negara. 

6.  Asas Profesionalitas, yaitu  asas yang mengutamakan keahlian 

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan penyelenggaraan negera harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
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masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati. 

 

2. Teori Hak Asasi Manusia 

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi 

Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara 

definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman 

berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang 

bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut:36 

a. Pemilik hak;  

b. Ruang lingkup penerapan hak;  

c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.  

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. 

Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri 

36 A. Mansyur Effendi. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan 
Hukum Hak Asasi Manusia. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005. 

Solina Sances, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan 
  Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), 2017 
UIB Repository (c) 2017



setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 

persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 

individu atau dengan instansi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :  

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia” 
 
Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh 

suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri 

manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan 

yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat 

atau negara. 

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, 

bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari 

pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi 

kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak 

(kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan 

terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung 

jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. 
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Sehingga Hak asasi manusia (Human Rights) adalah hak dasar atau 

hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa. Hak asasi manusia (Human Rights) dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi 

manusia (Human Rights) bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak 

asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak 

asasi manusia. Teori hak asasi manusia (theory of human rights) adalah 

sebagai berikut:37 

1. Teori Perjanjian Masyarakat / Theory Society Agreement (1632-1704) 

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa 

ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang 

ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang (Masyhur Effendi: 

2005). 

2. Teori Trias Politika / Theory Trias Politica (1688-1755) 

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa 

kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan 

eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan 

kekuasaan penguasa (Masyhur Effendi : 2005). 

3. Teori Kedaulatan Rakyat / Theory of Sovereignty of the People (1712-

1778). Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan 

37 A. Bayefsky, (ed), The UN Human Rights Treaty System in the 21st Century. Kluwer. Den Haag, 
2000. 
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bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan 

rakyat, termasuk hak asasi (Masyhur Effendi: 2005). 

4. Teori Negara Hukum / Theory State of Law (1724-1904). Teori ini 

dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara 

bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara (M. 

Tahir Azhary: 1992). 

5. Teori Hukum Alam/Natural Law. Dalam teori ini Hak asasi manusia 

dipandang sebagai hak Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia 

sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang 

dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi Manusia dimiliki secara otonom 

(Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan 

Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan 

kepada Negara, Negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada 

manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, 

hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan 

milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh 

Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari 

ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil 

bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak 

tersebut diserahkan kepada penguasa Negara. Apabila penguasa Negara 

memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati 

individu, para kawula Negara itu bebas untuk menyingkirkan sang 
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Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia 

menghormati hak-hak itu. Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum 

kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum 

tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar. Sedangkan 

menurut JJ.Rosseau dan Immanuel Kant, rakyat yang mempunyai hak-

hak otonom tersebut menyerahkan sebagian hak-haknya kepada Negara 

yang kemudian diatur atau dimuat dalam suatu konstitusi (untuk 

mengetahui mana yang merupakan perintah atau larangan). 

6. Teori Positivisme. Dalam teori ini, setiap warga Negara baru mempunyai 

Hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-

hak warga Negara tersebut. Jika terdapat pengabaian atas hak-hak warga 

Negara tersebut dapat diajukan gugatan atau klaim. Individu hanya 

menikmati hak-hak yang diberikan Negara. 

7. Teori Utilitarian. Dalam teori ini, kelompok mayaoritas yang diutamakan. 

Perlindungan Hak asasi manusia pada dasarnya demi mencapai 

kebahagiaan kelompok mayoritas. Sehingga kelompok minoritas di dalam 

suatu Negara kurang dihiraukan sebagai akibatnya mereka dapat sangat 

dirugikan atau kehilangan hak-haknya. 

8. Teori Hukum Kodrati. Hukum kodrati merupakan bagian dari hukum 

Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Hukum 

ini kemudian disempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui 

teori ini hak-hak individu subjek diakui. 
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9. Teori Anti-Utilitarian. Geral Dworkin, menjelaskan bahwa hak asasi 

manusia adalah kartu truf politis yang dimiliki oleh individu-individu 

yang digunakan jika karena suatu sebab tujuan kolektif tidak memadai 

untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan 

mereka sebagai individu atau tidak memadai untuk membenarkan 

terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka. 

10. Teori Realisme Hukum. Karll Liewellyn dan Roscoe Pound yang 

mengemukakan bahwa hak akan muncul sebagai produk akhir dari proses 

iteraksi apa yang dilakukan oleh hukum dan dengan demikian akan 

mencerminkan moral masyarakat yang berlaku pada segala sesuatu waktu 

tertentu. 

11. Teori Pluralisme Budaya. Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia 

tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat partikuliristik. Artinya 

dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang 

berlaku sebagai puncak budaya daerah dan ketentuan tersebut harus 

dihormati. 

Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan 

hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah Tuhan yang dibawa 

sejak lahir. Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi adalah hak yang melekat 

pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai anugerah 
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Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, maka tidak 

ada yang boleh mencabut dan menghilangkan selain Tuhan.  

Hak asasi itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh 

negara atau pemerintah, dan bagi siapa saja yang melanggarnya maka harus 

mendapatkan sangsi yang tegas tanpa kecuali. Ada beberapa hak yang tidak 

dapat dicabut seperti hak untuk memiliki kebebasan dalam berbicara dan 

berpendapat, hak untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih agama sesuai 

dengan keyakinanya, hak mendapatkan kebebasan untuk berserikat, hak untuk 

mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan masih banyak 

lagi. 

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu :  

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia” 38 
 

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah 

diakui dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, keterangan 

tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari 

siapapun dan atau dalam bentuk apapun.  Artinya dengan adanya Pasal 

tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus 

38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1. 
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sesuai dan menghormati HAM. Polisi yang menempati posisi sebagai penjaga 

pintu (as agate of keeper) tentunya juga harus memperhatikan hak-hak 

tersangka. Tertulis dalam Universal Declaration of Human Right 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (1949).  

Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi. 

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai 

tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat 

penegak hukum terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan 

semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan 

Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Hukum dibuat 

untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. 
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