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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (recht 

staats)1 dan bukan berdasarkan atas kekuasan belaka (maacht staats). Hal

tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2

Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan Philipus M Hadjhon, 

bahwa ide dasar Negara Hukum Indonesia tidaklah lepas dari ide dasar 

tentang “Rechtsstaat” yang mempunyai beberapa unsur diataranya adalah:3

1. Asas legalitas: setiap tindakan pemerintah harus di dasarkan atas
dasar peraturan perundang-undangan (wettelijke grondslag).
Dengan landasan ini, Undang-undang dalam arti formal dan
Undang-undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan
pemerintah. Dalam hubungan ini pembentuk Undang-undang
merupakan bagian penting dari Negara Hukum;

2. Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa
kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;

1 Rechtsstaat merupakan konsep Negara hukum yang sama dengan welvaarstaat. 
Welvaarstaat disebut juga social-service-state ialah Negara yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum dengan melalui saluran hukum atau tidak melalui saluran 
hukum tetapi tidak secara sewenang-wenang. Lihat di Djokosutomo, Kuliah Ilmu Negara, cet. 2, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 52-53 

2 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 
menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” 

3 Philipus.M Hadjhon, Negara Hukum dan Hak-hak Dasar (Surabaya : Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga 1995), Hal. 4 
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3. Hak-hak dasar (grondrechten): hak-hak dasar merupakan sasaran 
perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi 
kekuasaan pembentuk Undang- Undang; 

4. Pengawasan peradilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui 
pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan 
pemerintahan (rechtmatigheids toetsing). 

 
Dari uraian diatas Nampak jelas bahwa suatu Negara hukum harus 

melindungi hak asasi setiap warga negaranya, tak terkecuali warga negaranya 

yang telah melakukan kesalahan. Dalam hal ini tersangka/terdakwa berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap hak asasinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 

1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf  D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf  I 

ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen). Selain itu KUHAP juga turut 

memberikan pembelaan mengenai hak konstitusional tersangka yakni hak 

untuk pembelaan secara dini. 

Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah 

sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum tersebut setiap 

orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah 

satunya adalah hak dari tersangka pidana. Memberikan hak-hak yang pantas 

kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, 

sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut 

sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Menurut Munir Fuady, 

hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi 
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hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses 

hukum yang adil.4 

Hak pembelaan secara dini adalah hak yang diberikan kepada 

tersangka/terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat 

pemeriksaan.5 Hak ini merupakan pengapdosian dari prinsip Miranda 

principle atau Miranda rule yang berlaku universal di hampir semua Negara 

yang berdasarkan hukum. 

Secara historis miranda rule mulai dikenal pada tahun 1963 di Arizona, 

Negara bagian Amerika Serikat, seorang pemuda bernama Ernesto Miranda 

ditangkap oleh Kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan 

kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 

18 tahun. Setelah ditangkap Ernesto Miranda kemudian dibawa ke ruang 

interograsi. Setelah 2 jam didalam ruang interogasi, ia akhirnya 

menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan 

memperkosa perempuan yang dimaksud. Namun ternyata sebelum itu dirinya 

tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk medapatkan pengacara guna 

mendampinginya dalam pemeriksaan tersebut.6  Namun pada kenyataanya 

terungkap di persidangan bahwa miranda sendiri tidak penah melakukan 

tindak pidana tersebut. 

                                                           
4 Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta, hal 1 
5 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan 

dan Penuntutan: Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 
6 Imam Musta’ie, Miranda Rule, diakses dari http://imammustain01.blogspot.co.id pada 

tanggal 15 September 2017, pukul 19.00 WIB. 

http://imammustain01.blogspot.co.id/
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Oleh sebab kasus miranda tersebut akhirnya pada tahun 1966 

memunculkan Amandemen Kelima Bill of Rights7: 

Tiada seorangpun diharuskan menjawab untuk suatu tindak 
pidana umum atau tindak pidana yang belum dikenal, tanpa 
penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Juri, kecuali untuk 
kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan laut, atau di 
dalam Milisi, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya 
umum; juga tidak seorangpun menjadi terdakwa dan didakwa dua 
kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, 
juga tidak akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi 
saksi melawan dirinya sendiri, juga tidak akan dikurangi 
kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya, tanpa proses hukum; 
juga kepemilikan pribadi tidak akan diambil untuk kepentingan 
umum, tanpa kompensasi yang adil.8 
 

Miranda rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak dasar 

seseorang yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang dituduh atau disangka 

melakukan tindak pidana / kriminal, dalam proses penyidikan dan peradilan 

oleh penyidik dan semua instansi yang berwenang.9 Di Indonesia pengaturan  

mengenai sistem peradilan telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana KUHAP, dan Miranda Rule telah diadopsi dalam 

KUHAP sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut ini: 

1. Pasal 18 ayat (1) KUHAP: Pelaksanaan tugas penangkapan. 

dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia 

                                                           
7 Bill of Right adalah piagam ham yang dikeluarkan pada waktu  pemerintahan George 

Washington, dan pengertian Bill of Right sendiri adalah deklarasi hak-hak untuk sepuluh 
amanedemen konstitusi amerika yang disusun untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan  
harta benda 

8 Hukum Online,  Miranda Rules’ dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 15 September 2017, pukul 22.23 WIB. 

9
 M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: 

Jangan samapai Anda Menjadi Korban Peradilan, Jakarta, PT. Pusaka Buku, Hal. 15 

http://www.hukumonline.com/
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dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada 

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan 

identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta 

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat 

ia diperiksa; 

2. Pasal 51 KUHAP 

Untuk mempersiapkan pembelaan: 

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan 

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan 

kepadanya. 

3. Pasal 52 KUHAP: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 

pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 

keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim; 

4. Pasal 54 KUHAP : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau 

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 

penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 

pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-

undang ini; 
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5. Pasal 55 KUHAP : Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut 

dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri 

penasihat hukumnya; 

6. Pasal 56 KUHAP : 

1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 

atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi 

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima 

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat 

hukum bagi mereka; 

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 

bantuannya dengan cuma-cuma. 

7. Pasal 57 KUHAP 

1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini; 

2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang 

dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara 
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dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses 

perkaranya. 

Kemudian yang menjadi obyek penelitian penulis yakni terkait adanya 

pelanggaran prinsip Miranda Rule yang terdapat pada Putusan Sela 

Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 16/Pid.B/2011/PN.Mrk. Yang dapat 

kasusnya seseorang yang bernama Hamri Hamid (Andre) di dakwa telah 

melakukan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah hukum 

Polres Merauke tetapi di proses di Polres Asmat dan dalam proses penyidikan 

dan penyelidikan akhirnya Terdakwa Hamri Hamid atau Andre mengakui 

perbuatannya tersebut, namun pengakuannya tersebut dilakukan karena 

Terdakwa dipaksa untuk membuat pengakuan dan diintimidasi oleh penyidik 

dari Polres Asmat, tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang dalam 

proses penyidikan serta penyelidikan tersebut, kuasa hukum Terdakwa sangat 

menyayangkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak 

penyidik yang terkesan ada unsur politis terkait persaingan usaha antara pihak 

kepolisian Polres Asmat dengan Terdakwa yang terjadi dalam jual beli  bahan 

bakar minyak di wilayah asmat.   

Dari kasus tersebut sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas 

bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan prinsip Miranda rule 

adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair/jujur dan manusiawi terhadap diri 

tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasehat hukum mendampingi 

tersangka/terdakwa pada pemeriksaan penyidikan sampai pemeriksaan 

pengadilan, berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari 
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penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.10 yang dilakukan oleh penegak 

hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran 

HAM atau Hak Asasi Manusia.11  

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun dalam 

realitanya masalah penerapan Miranda Rule selama ini masih sangatlah 

riskan sebaimana yang terjadi pada putusan sela Pengadilan Negeri Merauke 

Nomor: 16/Pid.B/2011/PN.Mrk. yang mana terjadi intimidasi dari pihak 

penyidik untuk mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan 

tersebut, hal ini sudah jelas telah menyalahi aturan, M. Sofyan Lubis12 

berpendapat bahwa lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang 

disyaratkan pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa 

didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman 

hukumannya lima tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap 

penyidikan tanpa didampingi oleh penasehat  hukum sebagaimana digariskan 

dalam pasal 115 KUHAP. Pada kenyataannya, terhadap pelanggaran ini 

pengadilan masih tetap bersikap toleran dengan alasan “melindungi 

kepentingan umum” dan tidak sedikit hakim sering “menutup mata” terhadap 

pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP ini. 

                                                           
10 M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hal. 339 
11 Lihat (Pasal 33 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 

ayat (4)  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 
12 M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: 

Jangan samapai Anda Menjadi Korban Peradilan, Jakarta, PT. Pusaka Buku, Hal. 15 
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Sesuai dengan semangat dengan semangat reformasi sistem peradilan 

pidana, penerapan prinsip-prinsip Miranda Rule atau Miranda 

Principles merupakan suatu harga mati dalam rangka penghormatan terhadap 

hak-hak asasi bagi tersangka/terdakwa. Di Indonesia sejak pasca dibentuknya 

HIR sampai dengan dibentuknya UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 

setiap orang yang melanggar hukum, setiap seseorang yang dituduh sebagai 

tertuduh pelaku kejahatan kerap dijadikan objek pemeriksaan, yang dilakukan 

oleh petugas kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta hukum, dengan cara-

cara memaksa melalui instrument kekerasan, yang menyebabkan si tertuduh 

terkadang terpaksa mengakui tuduhan yang diberikan oleh polisi walaupun si 

tertuduh tersebut bukanlah pelaku kejahatan. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

termasuk  ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) 

UUD 1945  yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum 

harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki oleh negara 

hukum. Permasalahan  bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai 

beban dan tanggung jawab  dari negara. Namun, adanya prinsip-prinsip 

persamaan di hadapan hukum dan  perlakuan yang adil bagi seluruh 

masyarakat, merupakan petunjuk bahwa Negara wajib memperhatikan 

masalah bantuan hukum bagi seluruh warga Negara. 

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum, 

karena biasanya tersangka merupakan orang yang kemerdekaan pribadinya 

dirampas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. 
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Padahal itu semua merupakan bagian dari hak penting bagi seseorang. 

Sehingga hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pengambilan hak 

dari tersangka tersebut tidak dilakukan sewenang- wenang.13 

Pemenuhan  hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat  

pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila 

tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan:  

a) diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau  

b) bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun lebih, yang  

tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang 

bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib  menunjuk 

penasihat hukum bagi mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 56  

ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan panasihat hukum 

berifat imperative, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil 

pemeriksaan  tidak sah dan batal demi hukum. 

Pada kenyataannya Penyidik seringkali melakukan penyidikan dengan 

disertai ancaman dan juga menekan tersangka untuk mengakui perbuatannya 

tanpa memberi tahu terlebih dahulu tentang hak-hak tersangka/atau terdakwa, 

bahwa Terdakwa berhak untuk diam dan juga berhak untuk menunjuk 

penasehat hukum atau di dampingi oleh penasehat hukum, walaupun 

                                                           
13 I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya, Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin 

Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, 2012. 
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Terdakwa tersebut tidak mampu maka bantuan hukum dapat diberikan secara 

cuma-cuma atau prodeo. 

Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji secara mendalam mengenai 

penerapan prinsip Miranda Rule ini dan menyusun sebuah penelitian yang 

penulis beri judul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 

MIRANDA RULE PADA PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI 

MERAUKE NOMOR 16/PID.B/2011/PN.MRK” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Miranda Rule Terhadap Putusan Sela 

Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Mrk? 

2. Apakah Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Putusan Sela Pengadilan 

Negeri Merauke Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Mrk telah memenuhi Unsur 

Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, dan Telah Menjamin Hak 

Asasi Manusia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam terkait 

Implementasi Prinsip Miranda Rule Terhadap Putusan Sela 

Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Mrk; 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Prinsip Miranda Rule 

dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Merauke Nomor 

16/Pid.B/2011/PN.Mrk apakah telah memenuhi Unsur Keadilan, 

Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Dan Telah Menjamin Hak Asasi 

Manusia. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis 

berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Penelitian 

a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum di 

Indonesia; 

b. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh 

gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan 

pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.    

2.   Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta mengupgrade informasi sistem peradilan dan Prinsip 

Miranda Rule di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.  

Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi kalangan praktisi maupun masyarakat pada umumnya 

sehingga menjadi pertimbangan objektif di kalangan masyarakat maupun 
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praktisi hukum dalam memahami dan mengkritisi penerapan Prinsip 

Miranda Rule di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki14 ”dengan pendekatan tersebut, peneliti 

akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang lingkup dan 

indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan 

yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.15  

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan 

kasus (Case approach) dan (conceptual approach) pendekatan ini 

dilakukan penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi 

hukum yang ada. 

 

b. Jenis Bahan Hukum 

                                                           
14 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm 93. 
15 Ibid. 
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Dalam proses penyunan penelitian ini penulis menggunakan 3 

(tiga) jenis bahan hukum yaitu : 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto 

Achmad16 ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwewenang untuk 

itu”. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-pustusan hakim. Bahan hukum 

primer meliputi : 

a. Undang-undang dasar tahun 1945 sebelum amandemen dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setelah amanemen; 

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 

1. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dapat berupa  Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal 

Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang 

                                                           
  16 Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan 

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157 
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termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan 

penulisan hukum ini. 

2. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa 

Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain. 

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan 

penelitian hukum (legal research). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian 

hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada 

ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu 

hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.17 Teknik 

pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui 

model studi kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi 

tertulis mengenai huum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang 

ada di perguruan tinggi, dan browsing internet, dan website. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai 

analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk 

                                                           
17 F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yokyakarta, hlm 29 
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memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji 

berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta 

regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang 

tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan 

yang bersifat ideal das sollen dan kenyataan das sein yang melatar 

belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. 

Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu 

masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika 

penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti 

akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab 

selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis 

memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum Tentang 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; (2) Tinjauan Umum Tentang 
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Putusan Hakim; (3) Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan 

Penyelidikan; (4) Tinjaun Umum Tentang Prinsip Miranda Rule. 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan 

sebagai obyek kajian dalan penulisan, fokus permasalahan yang 

dikaji dalam bab ini mengenai Bagaimanakah Penerapan Prinsip-

Prinsip Miranda Rule Dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan 

Proses Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Perkara Pidana 

Menurut KUHAP dan juga Implementasi Prinsip Miranda Rule 

Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Merauke Nomor 

16/Pid.B/2011/PN.Mrk, kemudian akan diuraikan dengan 

sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah 

disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari 

permasalahan tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang 

berisikan kesimpulam dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran 

atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 


