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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan Nasional Indonesia, sektor ketahanan Nasional 

mendapat tempat penting. Pentingnya sektor Ketahanan Nasional ini bukan saja 

untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat yang aman dan tentram, 

namun juga mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membina 

kesatuan Bangsa dan Negara. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Indonesia 

adalah Negara Hukum, pernyataan tersebut dapat dijumpai dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981, yang menyatakan sebagai 

berikut:  

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasrkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya dalam hukum dan dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinnya”.1  

   
Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jaminan dan 

perlindungan hak azasi manusia layak mendapat perhatian utama sehubungan dengan 

usaha penegakan hukum dalam suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. 

Oleh karena itu penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan 

ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik berupa usaha 

                                                            
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 
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pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila 

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari 

para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan 

hidup bangsa kita, maka sudah pasti penegakan hukum tidak akan mencapai 

sasarannya. Sehubungan dengan itu hukum harus diarahkan sesuai dengan tingkat 

kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan 

kepastian hukum guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. 

Didalam suatu Negara hukum seperti Indonesia ini, harus ada azas pengakuan 

dan perlindungan dari hak-hak azasi setiap warga negaranya. Hal ini meliputi segala 

aspek yaitu perlakuan dan perlindungan yang mengandung persamaan dalam bidanng 

politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Disamping itu harus adanya 

suatu lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam arti tidak di pengaruhi 

suatu kekuasaan lain yang ada dalam Negara Indonesia. 

Dari keseluruhan hak-hak azasi yang ada dalam diri manusia, maka hak azasi 

yang berhubungan dengan hukum adalah hak azasi untuk mendapatkan perlakuan dan 

perlindungan hukum yang benar, misalnya perlakuan dan perlidungan hukum pada 

saat penangkapan, penggeledahan, penahanan, peradilan dan sebagainya. Sehingga 

dalam memecahkan setiap persoalan keadilan tetap dijunjung tinggi, hal ini dapat 

terlihat didalam setiap keputusan pengadilan yang didahului denngan kalimat: “Demi 

Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Kata tersebut dimaksudkan agar para 

penegak hukum tetap mempertahankan rasa keadilan. Apalagi yang menyangkut jiwa 

manusia atau bahkan Sesuatu yang menyebabkan kematian seseorang. 
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Polisi merupakan salah satu pilar yang penting dalam pelaksanaan ketertiban 

suatu Negara. Karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menjaga ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Kita bisa melihat pada era reformasi 

telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama 

dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru 

tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi dan 

akuntabilitas yang di terapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan Negara 

termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. 

Kelahiran Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 (UU No.2 Tahun 

2002 ) didasarkan pada paradigma baru, yaitu berkaitan dengan munculnya semangat 

demokratisasi dan reformasi di Indonesia, sehingga diharapkan dapat lebih 

memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian 

integral dari agenda reformasi secara menyeluruh meliputi segenap tatanan kehidupan 

bangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, 

dan beradab berdasarkan pancasila dan UUD 19452 

Dalam pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikanpun, para penyidik 

sedapat mungkin harus bisa menghindari kekeliruan yang manusiawi, antara lain 

kekeliruan dalam hal menangkap, menahan orang yang benar-benar tidak bersalah. 

                                                            
2 Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang 
Mediatama, Surabaya, hlm.1. 
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Dalam usaha memenuhi tuntutan masyarakat mengenai keadilan sejati yaitu mengejar 

yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah. Dalam usaha memenuhi tuntutan 

masyarakat mengenai keadilan sejati yaitu mengejar yang salah dan membebaskan 

yang tidak bersalah, dalam hal ini eksistensi teknologi sangat diperlukan agar dapat 

mengatasi segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi petugas penyidik, juga 

untuk mengatasi segala tehknik-tehnik yang dilakukakn oleh pelaku kejahatan. 

Dengan demikian kemajuan teknologi akan memberikan sumbangan yang berharga 

dan berperan bagi usaha menegakkan keadilan sejati yang didambakan masyarakat. 

Landasan atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan 

hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran 

aparat penegak hukum dalam menerapakan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya saja 

kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi 

patokan dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. 

Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang 

yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan 

KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan 

menyelewengkan KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.3   

Dengan disahkan dan digunakannya RUU-HAP menjadi Undang-undang, 

dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981(lembaran Negara tahun 1981 No. 76, 

Tambahan Lembaran Negara No. 3209) pada tanggal, 31 Desember 1981, yang 
                                                            
3 M.Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP. Hlm. 35 
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selanjutnya disingkat KUHAP, maka langkah proses penyidikan perkara pidana 

dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam hal ini kedudukan POLRI 

adalah sebagai penyidik. Oleh karena itu Undang-Undanng ini mengatur tentang 

Hukum Acara Pidana, maka wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup 

bangsa dan dasar Negara. Oleh karena itu sudah seharusnya didalam ketentuan 

materiil pasal dan ayat-ayat KUHAP tersebut tercermin perlidungan terhadap hak-hak 

manusia serta kewajiban warga Negara.4 

Kesalahan yang terjadi dalam penangkapan tentu menjadi hal yang sangat 

perlu menjadi perhatian. Asas presumption of innocencent (praduga tak bersalah) 

masih belum dipahami dan disadari oleh aparat penegak hukum, lebih-lebih 

masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum 

KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum, dan 

hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Selanjutnya 

hasil dari kesimpulan hal ini disampaikan kepada penyidik. 

Menurut Friedman dalam teori Aktualisasi System Hukum, dalam penegakan 

hukum ada tiga faktor dominan yang mempengaruhinya, yaitu: 

a. Substance adalah ketentuan. Aturan atau materi hukum yang digunakan 

untuk mendukung teraktualisasinya atau tegaknya hukum tersebut 

b. Structure adalah lembaga yang diciptakan dengan berbagai fungsinya   

                                                            
4 Prakoso Djoko, 1987, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Penerbit Bina Aksara, 
Jakarta, hlm.1 
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c. Culture adalah sesuatu yang menyangkut dengan nilai, sikap, 

kebiasaan,cara bertindak dan cara berpikir seseorang atau masyarakat 

terhadap hukum yang ada.5 

Perubahan – perubahan yang dilakukan POLRI harus berorientasi pada 

pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Konsep POLRI 

sebagai mitra masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban harus 

dapat menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan tugasnya. 

Konsekuensi dari hal tersebut di atas, dalam pelayanan, POLRI harus dapat 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus 

dapat menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat mau untuk bermitra dengan 

POLRI, untuk membangun sebuah institusi kepolisian yang baik, benar, dan 

profesional memang bukanlah hal yang mudah. Karena untuk dapat mengatasi 

berbagai persoalan yang melingkupi tugas kepolisian harus di dukung dengan: 

a. Income (pemasukan atau gaji yang baik) 

b. Equipment (sarana) 

c. Informed (informasi) 

d. Educotion (pendidikan)6 

Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan HAM kedalam Undang-

undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai 

nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin 

                                                            
5 http://www.pelaksanaan penegakan hukum JKT.pdf.com.5 januari 2011, pukul: 11:30 wib 
6 http://www.mail-archive.com/zamanku@yahoogroups.com/msg02735.html tanggal 14-1-2011 jam 
10:23 
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pelaksanaannya. Dalam kaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa 

keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan 

penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan 

perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti 

sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan 

perundang-undangan, penegakan hukum dan penegakan hukum dan pelaksanaan 

hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada produk 

hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh 

jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas, penegakan dan pelaksanaan 

belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. 

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak 

terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka atau 

terdakwa rentan diperlakukan sebagai subyek, penyidikan misalnya seringkali 

dilakukan secara kekerasaan (violence) dan penyiksaan (torture), bahkan dianggap 

sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “membudaya”, meskipun telah 

adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendakinnya suatu pengakuan 

terdakwa sebagai alat bukti.7 

 Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba 

memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasaan dan 

penyiksaan, misalnnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam 

                                                            
7 Indriayanto Seno Aji, 1998, Penyiksaan dan HAM Dalam persepektif KUHAP, Pusataka Sinar 
Harapan, Jakarta, , hlm.4 
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pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dari penjelasan 

atas pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil 

yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus 

dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau 

tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Dalam konteks HAM, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat 

dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut 

oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara 

hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan 

serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan 

kebabasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi 

warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia 

diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap 

orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. 

Dalam Pasal 1 butir 20 yang dimaksud dengan penangkapan 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 
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ini8. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, 

oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak 

Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan 

dengan syarat dan tatacara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang 

melegalkan tindakan tersebut. 

 Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut di antaranya adalah dilakukan 

oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penyidik pembantu serta 

penyelidik atas perintah penyidik, dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan 

tata cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian penyidiklah yang 

memegang peranan penting dalam penangkapan. Hal ini berarti, apabila tindakan 

penyidik yang melakukan penangkapan diluar syarat dan tata cara aturan yang 

berlaku, maka dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan 

tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah 

ilegal, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. 

Dalam hal penyidik yang melakukan tindakan penyidikan menetapkan 

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut di duga sebagai tersangka 

pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidik itu harus didasarkan pada ”bukti 

permulaan” pasal 1 butir 14 KUHAP ”bahwa tersangka adalah seorang yang 

                                                            
8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 



10 
 

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 

sebagai pelaku tindak pidana”.9 

Penyidik dalam pasal 1 butir 1 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

Penyidik dapat juga mencari alat bukti lain sehingga apabila alat bukti lain 

tersebut ditunjukkan kepada tersangka maka tersangka tidak dapat mengelak lagi 

dengan tuduhan yang dipersangkakan, itulah yang seharusnya menjadi tugas 

penyidik. 

Polsekta Lowokwaru sebagai instuti kepolisian dimana penyidik memiliki 

kewenangan dapat melakukan penangkapan terhadap sesorang yang diduga 

melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Polsekta Lowokwaru. Hal ini berarti 

peraktek penangkapan langsung dilakukan oleh penyidik Polri, atau penyidik 

pembantu atas perintah penyidik yang berada dalam lingkup Polsekta Lowokwaru. 

Dari survey awal yang pernah peneliti lakukan di Polsekta Lowokwaru bahwa 

tingkat intensitas tindak pidana tinggi, hal ini disebabkan karena wilayah Polsekta 

Lowokwaru hampir 80% adalah lingkungan perguruan tinggi yang mana bisa 

memacu tindak kejahatan.   

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk di 

kaji mengenai tindakan penyidik dalam pemeriksaan tersangka, khususnya dalam 

praktek oleh aparat Polisi Polsekta Lowokwaru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

                                                            
9 HMA Kuffal,SH, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi, UMM Press, 
Malang.hlm.27 
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menulis skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP 

PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERSERTA 

PERMASALAHANNYA DITINJAU DARI KUHAP” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dibagian sebelumnya, maka 

masalah yang hendak penulis rumuskan adalah: 

1. bagaimanakah pelanggaran pemenuhan hak tersangka yang dilakukan oleh 

penyidik dalam proses penyidikan? 

2. Bentuk dan jenis pelanggaran pada proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik? 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran oleh penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses 

pemeriksaan ditingkat penyidik. 

2. Untuk mengetahui adakah pelanggaran pemenuhan hak tersangka yang 

dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran oleh 

penyidik dalam melakukan pemeeriksaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Mengarah pada proses 

pemahaman dan masukan atas suatu tindakan penyidik dalam melakuan 

penyidikan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis terhadap periksaan tersangka dalam tingkat 

penyidikan beserta permasalahannya di tinjau dari KUHAP dan sekaligus 

sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu 

hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Aparat Kepolisian 

Khususnya bagi aparat kepolisian dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai praktek hukum serta peraturan yang perlu 

diaplikasikan dalam mengatasi kasus. 
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c. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan tambahan wawasan dalam pengetahuan bagi 

masyarakat yang belum mengetahui tentang pemeriksaan tersangka dalam 

proses penyidikan beserta permasalahannya di tinjau dari KUHAP. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah usaha untuk menghimpun, menganalisa, serta 

mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis, dan konsisten guna 

untuk menemukan fakta-fakta yang diamati. 

1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini pola pendekatan yang digunakan pada dasarnya 

adalah metode penelitian Yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang 

mengkaji terhadap asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan 

efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yuridis 

dipergunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang 

menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hubungannnya dengan 

permasalahan. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan yang menunjukan bahwa adanya 

ketidaksesuaian terhadaphak-hak tersangksa yang dilakukan oleh polisi. 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat yaitu segala hal yang 



14 
 

berkaitan dengan judul yang penulis ambil adalah “TINJAUAN YURIDIS 

SOSIOLOGIS TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM 

PROSES PENYIDIKAN BERSERTA PERMASALAHANNYA DITINJAU 

DARI KUHAP” maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polsekta 

Lowokwaru yanng beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 144 Malang, karena 

dari survey awal yang pernah peneliti lakukan di Polsekta Lowokwaru, peneliti 

menemukan bahwa wilayah Polsekta ini merupakan wilayah yang sangat rawan 

akan terjadinya kejahatan, hal ini disebabkan karena hampir 80% wilayah 

Polsekta Lowokwaru adalah lingkungan perguruan tinggi yang mana ini bisa 

memacu adanya tindak kejahatan. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi 

yang paling utama atau pertama. Data tersebut diperoleh secara langsung 

dari pengamatan atas obyek atau permasalahan yang penulis amati di 

Polsekta Lowokwaru yaitu melalui wawancara langsung dan pengamatan 

atau obsevasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten 

dalam bidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yakni 

pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan beserta permasalahannya di 

tinjau dari KUHAP 
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b. Data sekunder 

Data sekunder (secondary data/data kedua) diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menelaah dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel dalam majalah atau 

sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan ini10, antara lain: 

• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

• Buku-buku referensi yang terkait dengan dengan tata cara penangkapan 

dan dalam proses alat bukti. 

• Artikel-artikel dalam majalah atau koran maupun internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview atau wawancara 

Penelitian ini merupakan salah satu teknik pengumupulan data yang 

akan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan 

subyek(sumber data) yang diteliti berdasarkan tujuan tertentu. Dalam 

pelaksanaan interview penulis menggunakan metode wawancara berencana 

(standart interrview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu 

                                                            
10 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12 
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daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya yang dilakukan kepada Aiptu 

Tjahjo Pamungkas dan Aiptu David AL, SH selaku sebagai penyidik di 

Polsekta Lowokwaru dan sebelas tersangka sebagai sampel untuk 

wawancara.11 

b. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat kejadian dan 

disertakan dengan mencatat apakah ada hak-hak tersangka yang tidak sesuai 

denngan KUHAP yang di lakukan oleh penyidik kepada tersangka. Jadi 

observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada insatansi yang 

bersangkutan. 

c. Studi Dokumentasi 

Tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan 

data di instansi yang bersangkutan berupa dokumen-dokumen resmi, 

laporan, peraturan, maupun arsip yang ada untuk memperoleh informasi 

yang menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian. 

d. Teknik Analisa Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang bersala dari studi 

lapang maupun kepustakaan telah dipandanng cukup, maka penulis 

menggunakan metode diskriptif analisis yang menggambarkan fakta-fakta 

dan data-data yang di peroleh penuls berkaitan dengan obyek penelitian 

                                                            
11 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT. Raja 
Grafindo, Jakarta.hlm.84. 
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berupa pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan berserta 

permasalahannya ditinjau dari KUHAP. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun ssecara sistematis dan berurutan sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang kemunculan gagasan yang terangkai dengan 

rumusan permasalahan. Untuk memperkuat gagasan dan makna 

pentingnya penelitian ini, selain itu juga menyertakan tujuan dilakukannya 

penelitian, sehingga dalam peroses pembahasan tidak menyimpang dari 

tujuan penelitian yang dimaksud. Sementara untuk memenuhi tujuan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dengan 

ragam pendekatan, disertai dengan deskripsi data-data maupun bahan 

hukum yang menjadi acuan dasar dalam menganalisa, serta sistematika 

penulisan denngan harapan dapat mempermudah mempelajari hasil 

penelitiaan ini. 

BAB II TIJAUAN PUSTAKA 

Uraian pada bab ini mengandung tiga unsur penting, uraian dan penjelasan 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan 

penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan sebagai dasar hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang teliti dan kerangka teoritis yang 
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memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan permasalahan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian data hasil penelitian, sekaligus hasil analisa peneliti 

terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang terkumpul sesuai 

dengan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini. Dalam 

menganalisa data peneliti didukung oleh sumber rujukan sebagaimana 

yang dipaparkan pada bab sebelumnya. 

BAB IV PENUTUP  

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada dasarnya 

mengenai hasil utama pembahasanm dan pengkajian dari masalah penelitian, 

sedangkan saran memuat rekomendasi konstuktif yang dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


