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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah 

memproklamasikan kemerdekaan sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai 

memikirkan hukum yang cocok bagi masyarakat Indonesia. Dalam penjelasan 

UUD 1945 disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara berdasarkan azas 

hukum (Rechstaat), tidak  berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstat).  

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi dan menjaminkan segala warga 

negara dengan persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  itu 

dengan  tidak ada kecualinya. Namun seringkali terjadi kasus yang  berkaitan 

dengan masalah penyidikan dengan mengambil jalan pintas dan melalui kekerasan 

atau paksaan. Demikian pula halnya dengan kasus penganiayaan yang 

mengakibatkan luka-luka tersangka hal ini menjadikan masyarakat yang mengerti 

tentang hukum resah, namun demikian mereka tidak bisa berbuat banyak.  

Dalam proses penyidikan yang dilakukan masih sering dijumpai 

tersangka yang memberikan jawaban dalam penyidikan karena mendapatkan 

tekanan maupun ancaman dan kekerasan dari penyidik. Hal ini dilakukan penyidik 

untuk mempercepat penyidikan, namun para penyidik ini tidak menyadari bahwa 

dengan melakukan tekanan kepada tersangka ini   mereka sebenarnya telah 



 

 

2 

melanggar kebebasan tersangka, selain itu akan ada kemungkinan BAP yang 

ditandatangani oleh tersangka pada waktu penyidikan tersebut akan disangkal oleh 

tersangka pada waktu persidangan nantinya. 

Hal ini disebabkan status masyarakat yang berbeda-beda dimana ada 

masyarakat yang sudah mengerti apa arti hukum dan ada pula masyarakat  yang 

belum mengerti  apa arti  hukum yang sebenarnya dan juga karena status sosial 

mereka yang berbeda-beda. Tindakan yang demikian sangatlah bertentangan 

dengan hak asasi yang berdasarkan Pancasila. Seperti yang tercantum dalam pasal 

52 KUHAP yang menyatakan bahwa:  

”Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka 

atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau 

hakim”. 

Kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka terhadap tersangka 

hal ini disebabkan karena ketidakpuasan penyidik terhadap keterangan yang 

diberikan oleh tersangka  yang seringkali membuat kesulitan penyidik dalam 

pemeriksaan sehingga kadang-kadang  membuat lepas kontrol akhirnya dapat 

mengakibatkan suatu pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam 

Pasal 52 KUHAP, dimana terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Tersangka 

yang dianiaya biasanya menjawab karena  paksaan atau ancaman sehingga 

pemeriksaan yang dilakukan akan mendapatkan keterangan yang menyimpang 

daripada yang sebenarnya. Ketentuan lain yang mengatur tentang kebebasan 
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tersangka dalam memberikan keterangan kepada aparat penyidik juga tercantum 

dalam Pasal 117 KUHAP yang menyatakan: 

1) Keterangan  tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan 

dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun. 

2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia 

telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan 

kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai 

dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.  

Ketentuan tersebut diatas adalah aturan yang menjamin mengenai hak-

hak asasi manusia dalam kaitannya dengan proses penyidikan, yang menunjukkan 

Negara memberi suatu perlindungan hukum terhadap tersangka, sedangkan latar 

belakang penyidik dengan mengambil jalan pintas atau kekerasan adalah ingin 

mengorek keterangan dari tersangka. 

Kejadian semacam itu masih tercermin sebagaimana pada tulisan dalam 

artikel berikut:1 

Tindak interogasi dengan menggunakan siksaan ternyata masih terus 
dilakukan oknum polisi. Seorang warga bernama Candra alias Eko (25) 
diduga dianiaya dengan cara disetrum anggota Satuan Reserse dan Kriminal 
(Satreskrim) Polresta Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 
 

Artikel tersebut menggambarkan tindakan interogasi yang dimaksudkan 

untuk memperoleh keterangan dari tersangka lewat tindak kekerasan. Hal serupa 

juga digambarkan dalam artikel berikut:2 

                                                             
1 www.bataviase.co.id., Polisi Setrum Tahanan, artikel. tanggal 12 Januari 2011 (tgl akses) 
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Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, polisi yang 
bertugas difungsi reserse masih sering melakukan tindakan kekerasan 
terhadap tersangka kasus kejahatan saat menjalani interogasi. 
"Kami sering menerima laporan dari masyarakat yang menerima perlakukan 
kasar di kantor polisi," katanya di Jakarta, Rabu. 
Ia mengatakan, tindakan kekerasan itu membuktikan bahwa polisi masih 
belum berubah di tengah komitmen Mabes Polri yang akan mengubah 
kulturnya. 

 
Artikel diatas memberikan gambaran adanya kekerasan terhadap 

tersangka kasus kejahatan saat menjalani interogasi di Kantor Polisi. Hal ini 

disebabkan karena ketidakpuasan penyidik terhadap keterangan yang diberikan 

oleh tersangka yang seringkali membuat kesulitan penyidik dalam pemeriksaan 

sehingga kadang-kadang membuat lepas kontrol akhirnya dapat mengakibatkan 

suatu pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP Pasal 

52 dan 117 tersebut. 

Suatu contoh misalnya penyidikan dilakukan pada tersangka, namun 

apabila tidak diketemukan bukti-bukti yang cukup, maka selama 1 x 24 jam 

tersangka dibebaskan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagian besar 

telah melaksanakan apa yang tercantum dalam KUHAP.   

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya3. Dalam pemeriksaan tersangka, seharusnya 

                                                                                                                                                                              
2 www.beritabaru.com, Tak Rubah Kultur, Polisi sering Menyiksa saat Interogasi, artikel. 

tanggal 12 Januari 2011 (tgl akses) 
3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996, hal.122 
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diberilakukan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang mana 

mengharuskan pihak penyidik meminta keterangan dengan berlandaskan pada 

dugaan bahwa individu yang diminta keterangan itu tidak bersalah. Dalam artian, 

pada prosedur meminta keterangan tidak diizinkan tindakan intimidatif berlebihan 

atau menimbulkan kondisi yang tak nyaman bagi tersangka tersebut. Hal ini 

sering diabaikan oleh penyidik dalam pelaksanaan prosedur penyidikan. 

Tersangka seringkali ditekan untuk mengakui perbuatan sebagaimana yang 

disangkakan kepadanya.  

Pengakuan dalam suatu proses penegakkan hukum selalu berada dalam 

konotasi yang negatif, artinya bahwa ada peluang untuk menjadikan seorang 

tersangka mengaku atau mengakui, sehingga dalam kondisi yang demikian hak-

hak seseorang yang diduga telah melakukan pelangggaran hukum 

dikesampingkan. Kenyataan ini merupakan bagian dari diberlakukannya asas 

inkisitor, yaitu tersanggka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih 

dianut dalam HIR untuk pemeriksaan pendahuluan.4 Dengan menilik berlakunya 

asas praduga tak bersalah, seharusnya tersangka memiliki kebebasan dalam 

memberikan keterangan. 

Yang dimaksud bebas tersebut bagi tersangka dalam proses penyidikan 

adalah bebas yang berarti ia benar-benar menjawab pertanyaan dengan tidak ada 

rasa takut, tidak dipaksa dan tidak diancam dengan kekerasan. Namun demkian 

adakalanya sering terjadi pemeriksaan yang bersifat menekan dari penyidik, 
                                                             

4 Andi Hamzah, Op.Cit, h. 23 
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sehingga tersangka memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Pelaksanaan Pemberian Hak 

Kebebasan bagi Tersangka dalam Memberikan Keterangan Kepada Aparat 

Penyidik Menurut Pasal 52 dan 117 KUHAP” (Studi Di Polresta Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di  atas  maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan 

pada proses penyidikan di Polresta Malang?  

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan kebebasan tersangka dalam memberikan 

keterangan pada proses penyidikan di Polresta Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Peneliti ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang 

pelaksanaan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan pada proses 

penyidikan di Polresta Malang. 

2. Peneliti berupaya mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang 

hambatan pelaksanaan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan 

pada proses penyidikan di Polresta Malang.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman 

peneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian hak bagi tersangka untuk 

bebas memberikan keterangan kepada aparat penyidik.  

2. Bagi masyarakat 

Memberikan sumbangan terhadap masyarakat di bidang ilmu 

hukum, khususnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pelaksanaan pemberian hak kebebasan bagi tersangka dalam memberikan 

keterangan kepada aparat penyidik 

3. Bagi Akademisi 

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap hukum pidana, 

utamanya terkait pelaksanaan pemberian hak kebebasan bagi tersangka dalam 

memberikan keterangan kepada aparat penyidik.  

4. Bagi Kalangan Praktisi 

Untuk kalangan praktisi, khususnya Polri, peneliti ingin memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas 

dan wewenang Polri dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu 

mendapatkan keterangan dari tersangka suatu tindak pidana.  
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis 

menitikberatkan pada studi terhadap fenomena hukum yang terjadi di 

masyarakat. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis-sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian dilandaskan pada 

peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis berarti bahwa 

penelitian dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di 

masyarakat. Penelitian difokuskan pada penelitian lapangan (field research) 

untuk mencari jawaban terhadap permasalahan5.  Dalam hal ini tema 

penelitian adalah pelaksanaan pemberian hak kebebasan bagi tersangka dalam 

memberikan keterangan kepada aparat penyidik terkait dengan tindak pidana 

yang dipersangkakan kepadanya.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian peneliti adalah Polresta Malang, khususnya 

Satreskrim Polresta Malang dimana pada unit tersebut dilakukan penanganan 

penyidikan terhadap tersangka suatu tindak pidana. Peneliti berupaya untuk 

mendapatkan keterangan dari tersangka dalam suatu kasus tindak pidana 

berkaitan dengan pelaksanaan hak mereka untuk memberikan keterangan 

                                                             
5 Muslan Abdurrachman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009. 

h.94 
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secara bebas kepada penyidik atas tindak pidana yang dipersangkakan 

kepadanya.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat.6 Dalam hal ini berupa hasil wawancara terhadap pihak-pihak 

yang terkait dalam upaya kebebasan tersangka dalam memberikan 

keterangan kepada aparat penyidik. Dalam hal ini yaitu pihak penyidik 

yang terlibat dalam upaya interogasi terhadap tersangka serta juga 

tersangka tindak pidana yang dimintai keterangan oleh penyidik.  

b. Data Sekunder 

Adalah sumber data yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan 

tafsiran terhadap sumber data primer.7 Dalam hal ini sumber data yang 

digunakan peneliti adalah bahan-bahan yang berasal dari berbagai 

peraturan perundangan-undangan, kepustakaan yang berkaitan dengan 

topik bahasan, yang kemudian dikaitkan dengan kebebasan tersangka 

dalam memberikan keterangan kepada aparat penyidik. 

                                                             
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1986, h.51 
7 Ibid. 
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c. Data Tersier 

Sumber data tersier adalah data dari bahan berupa kamus dan 

ensiklopedia yang mendukung penelitian dalam hal istilah, arti kata dan 

terms terkait penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Interview ( wawancara )  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer 

langsung di lapangan dengan cara bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang 

ada, dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-

saran responden.8 

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan.9 

Interview dilaksanakan terhadap subyek yang diambil dengan cara 

purpossive sampling. Dimana peneliti secara subyektif mengambil sampel 

dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan 

(representative) bagi penelitian10.  

                                                             
8 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika Pusat, Jakarta, 

2002. h.57 
9 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktik, Penerbit Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006., h.227 
10 Muslan Abdurrachman, Op.Cit. 
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Bentuk pertanyaan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini 

adalah bentuk pertanyaan terbuka, yang mana memberikan peluang bagi 

responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya dalam konteks 

pertanyaan. 

Dalam penelitian ini, responden yang digunakan peneliti adalah 

dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang,  

yaitu dengan didasarkan pada pengetahuan responden akan permasalahan 

yang diteliti, yaitu Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan 

Kepada Aparat Penyidik. Secara spesifik responden adalah pihak penyidik 

yang meminta keterangan dari tersangka tindak pidana, serta 2 orang 

tersangka dalam tindak pidana tersebut.  

Responden peneliti adalah terdiri dari penyidik kepolisian, yaitu: 

1) AKP Decky Hermansyah 

2) AIPTU Rudy Hidajanto 

3) IPDA Imam Mustaji 

Serta tersangka dalam kasus tindak pidana, yaitu: 

1) Agung Nugroho 

2) Andik Deni Irawan 

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa responden peneliti 

adalah pihak kepolisian yang terdiri dari tiga orang penyidik yang 

mengetahui dan berkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu 
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kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan kepada aparat 

penyidik serta dua orang tersangka tindak pidana.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa 

dokumen berkaitan dengan catatan dan kearsipan yang merupakan data 

primer.  

5. Analisa Data 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif, yaitu  suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh.11  

Data dikumpulkan dan diolah peneliti dengan mengambil data-data 

yang sesuai dengan apa yang dibahas oleh peneliti dan dianalisis berdasarkan 

teori-teori yang ada. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. 

Sedangkan, teknik analisa data menurut Miles dan Huberman yang terdiri 

dari:12 

                                                             
11 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.250 
12 Miles, Mathew B, A. Huberman Michael. Analisis Data Kualitatif. UI Press Jakarta., 1992., 

h.16-24 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam hal ini, peneliti mencari dan mengumpulkan semua 

data yang ada dilapangan. Data ini kemudian dijadikan sebagai bahan 

tambahan dalam penelitian. 

b. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga 

mempermudah peneliti yang melakukan pengumpulan data berikutnya dan 

mencari bila diperlukan. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Alur penting yang ketiga yaitu, setelah data direduksi maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian 

kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan 

antar kategori, dan sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan 

adalah penyajian data dalam bentuk teks yang naratif. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan analisis keempat yang penting adalah menarik kesimpulan  

dan verifikasi. Dari data yang telah dianalisa, maka dilakukan penarikan 

kesimpulan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 
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F. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini maka peneliti 

akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab satu ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang  

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penelitian yang digunakan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang kebebasan tersangka 

dalam proses penyidikan, pengertian penyidik dan tersangka, pengertian 

penyidikan, kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan kepada 

penyidik dikaitkan dengan pasal 52 dan 117 KUHAP, dan proses 

penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. 

BAB III. HASIL PENELITAIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang dibahas 

peneliti yang dimulai dari Hak dan Kebebasan tersangka dalam proses 

penyidikan yang sudah diterapkan di Polresta Malang, Kebebasan 

tersangka dalam penyidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 52 

dan 117 KUHAP dan proses penyidikan di Polresta Malang, Faktor-faktor 

penghambat proses penyidikan di Polresta Malang. 
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BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan materi-

materi mencerminkan judul skripsi. Sedangkan saran merupakan statement 

peneliti yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama.  


