
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kepastian Hukum Mengenai Batas Waktu Penetapan Tersangka Ditinjau 

Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam kasus Anas Urbaningrum tidak 

sesuai dengan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan 

sebagai tujuan hukum itu sendiri dan undang-undang dasar 1945 pasal 28 

D ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak atas pengakuan, jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di 

depan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia karena tidak adanya 

batas waktu penetapan tersangka, maka Anas Urbaningrum mengalami 

pelanggaran HAM karena dicegah berpergian keluar Negeri, tidak dapat 

menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dan nama baiknya 

tercemar di Masyarakat. 

2. Penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penegak hukum belum 

berdasarkan perspektif  hak asasi manusia, dari sisi tersangka ia merasa 

hak asasinya terlanggar, karena tidak segera mendapatkan pemeriksaan 

yang cepat dan merasa ada hak asasi lainnya yang terlangar seperti dicekal 

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



tidak dapat berpergian keluar negeri, tidak dapat menjabat sebagai ketua 

umum partai demokrat dan nama baiknya tercemar. Dari sisi peyidik 

selaku Penegak telah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-

tindakan yang mendukung tugasnya menegakkan hukum. Penegak hukum 

sudah melakukan proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada, 

namun memang tidak ada aturan yang mengatur bagaimana batas 

kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan 

menetapkan sebagai tersangka dan tidak ada aturan yang pasti bagaimana 

penerapan asas praduga tidak bersalah sehingga terjadinya kekosongan 

hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang hak asasi manusia. 

 

B. Keterbatasan  

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi yang dikarenakan  dalam melakukan penelitian ini penulis 

sulit untuk mendapatkan data dan memiliki ketebatasan waktu melakukan 

wawancara sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan serta 

menganalisis putusan Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI. 

 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 
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1. Kepada Pihak Penegak Hukum 

Para penegak hukum harus lebih memperhatikan hak setiap orang yang 

diduga melakukan perbuatan melawan hukum seseuai dengan yang 

diatur dalam KUHAP dengan cara tidak melakukan upaya paksa seperti 

kekerasan atau memaksa seseorang mengakui perbuatan yang belum 

tentu dilakukannya, Karena Indonesia adalah Negara hukum maka dari 

itu penegak hukum harus menerapkan asas praduga tidak bersalah 

dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga penegak 

hukum tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya yang merugikan 

hak seseorang. 

2. Kepada Pemerintah  

Pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang mengatur secara 

jelas tentang hak-hak tersangka dan kewenangan penegak hukum dalam 

meneggakkan hukum. Dalam hal ini perlu adanya undang-undang yang 

mengatur tentang kepastian hukum berapa lama seseorang berstatus 

tersangka dan harus adanya peraturan yang mengatur mengenai 

penerapan asas praduga tidak bersalah agar tidak adanya kekosongan 

hukum sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Dalam upaya mengatasi kekosongan hukum sangat diperlukan kebijakan 

dari Badan Pembentuk Perundang-undangan, yang berdasarkan UUD 

1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa DPR memegang 
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kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-

undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. Pasal 5 UUD 1945 menegaskan pula bahwa Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan Presiden 

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. 
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