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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Miranda Rule

1. Konsep/Pengertian Miranda Rule

Istilah Miranda Rules sebenarnya adalah suatu prinsip hukum acara 

pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs 

Arizona tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima Bill 

of Rights:18

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise 
infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand 
Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the 
Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor 
shall any person be subject for the same offence to be twice put in 
jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case 
to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or 
property, without due process of law; nor shall private property be 
taken for public use, without just compensation.” 

(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) 

18 Hukum Online, Miranda Rules’ dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, diakses dari 
http://www.hukumonline.com pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 20.12 WIB 

http://www.uscourts.gov/EducationalResources/ClassroomActivities/FifthAmendment/mirandaVarizonaOverview.aspx
http://www.uscourts.gov/EducationalResources/ClassroomActivities/FifthAmendment/mirandaVarizonaOverview.aspx
http://www.hukumonline.com/
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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.19 

Menurut M. Sofyan Lubis20 terkait prinsip Miranda Rule itu dibagi 

menjadi tiga bagian, yakni sebagai berikut: 

1. 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; 

2. Miranda Principle identik dengan Miranda Rule yang 
menyangkut lebih menekankan hak-hak dasar seseorang yang 
merupakan Hak Asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha 
Esa. 

3. Miranda warning adalah peringatan yang harus diberikan oleh 
penyidik kepada tersangka. Dalam praktiknya di Amerika 
warning ini dikenal dengan the four miranda warning, “you 
have the right to remain silent, anything you say can be used 
against you in acourt of law. You have the right to speak to an 
attorney, and to attorney present during any questioning. If you 
can’t affor a lawyer, one will be provide for you at government 
expense.” tersangka sebelum diinterogasi harus diberikan 
informasi jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa 
yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya di 
pengadilan. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari 
penasihat hukum.  
 

Adapun terkait amandemen ke V Undang-undang hak (Bill of Right) 

secara khusus mengatur tentang Provisons concerning prosecution yaitu 

melindungi warga negara dari penahanan karena melakukan tindakan 

kriminal kecuali mereka benar-benar terbukti secara sah sebagai terdakwa 

                                                           
19 M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule. Loc.Cit 
20 Ibid hal 15-18  
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(misalnya tertangkap tangan), hak untuk tidak diadili dua kali untuk setiap 

kejahatan yang sama dan hak untuk memiliki saksi pengadilan. Jadi 

amandemen kelima ini lebih pada kedudukan individu dimata hukum sama 

dan berhak memiliki atau membela diri dengan disertai saksi. 

2. Sejarah Lahirnya Miranda Rule 

Pada tahun 1963 di Arizona, negara bagian, Amerika Serikat, ada 

seorang pemuda yang bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh pihak 

kepolisian karena diduga melakukan tindakan kriminal berupa penculikan 

dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 Tahun.21 

Ernesto Miranda, kemudian ditangkap dan diperiksa ruang 

interogasi. Ernesto Miranda akhirmya membuat pernyataan tertulis bahwa 

ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud. Namun, 

pada awalnya ia tidak diberikan hak untuk mendapatkan pengacara guna 

mendampinginya dalam pemeriksaan tersebut. Pernyataan tertulis yang 

dibuat oleh Miranda tersebut kemudian dijadikan alat bukti pengakuan 

terdakwa, yang membuatnya dihukum penjara selama 20 Tahun. 

Kemudian dengan adanya putusan pengadilan tersebut membuat 

Ernesto Miranda dan kuasa hukumnya mengajukan keberatan ke 

Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan argumentasi hukum dengan 

memberikan contoh 3 kasus yang serupa.  

Pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena pada awalnya, 

sebelum pemeriksan, tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. 
                                                           

21 Damang, Miranda Rule, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/miranda-
rule.html pada tanggal 04 Oktober 2017. Pukul 11.02 WIB. 

http://www.negarahukum.com/hukum/miranda-rule.html
http://www.negarahukum.com/hukum/miranda-rule.html
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Namun hal tersebut di Tahun 1966 tidak membuat Miranda bebas, hanya 

penangguhan hukuman saja.22 

Adapun penerapan Miranda Rule di amerika serikat, setelah 

peristiwa Miranda dengan pihak Kepolisian Amerika di tahun 1963 dan 

kemudian Miranda diputuskan untuk penangguhan penahan pada tahun 

1966, sekaligus menandai amandeman ke lima deklarasi hak-hak yang di 

proklamirkan Amerika Serikat, dengan lahirnya amandemen kelima 

tersebut amerika serikat telah melindungi hak-hak tersangka di depan 

hukum. 

Oleh karena perkara miranda tersebut terjadi di negara bagian 

Amerika Serikat, maka Amerikalah negara pertama yang 

memproklamirkan Miranda Principle dan hal tersebut di respon dengan 

deklarasi hak-hak (bill of right) yang di amandemen sebanyak sepuluh 

kali, dan kasus yang Penulis uraikan diatas adalah hasil dari amandemen 

ke lima bill of right. Berikut Penulis sebutkan sepuluh amandemen Bill of 

Right:23 

1. Freedom of Speech, Press, Religion and Petition, berisi negara 
harus menghormati keberadaan agama, mengeluarkan pendapat, 
berkumpul, dan bebas mengeluarkan petisi untuk mengontrol 
pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah. Kebebasan pada 
amandemen 1 ini cenderung individu dalam interaksinya dan 
hakikat makhluk hidup khususnya manusia untuk berkumpul dan 
berkeyakinan ketuhanan; 

2. Right to keep and bear arms, berisi Hak menggunakan senjata api 
sebagai sebuah bentuk perlindungan diri. Penduduk amerika serikat 

                                                           
22 Ibid 
23 Anggresti Firlianita, Dkk. American Fundamental Values (2) Bill of Rights, diakses dari 

http://anggresti-fisip12.web.unair.ac.id/ pada tanggal 05 Oktober 2017. Pukul 19.23 WIB. 

http://anggresti-fisip12.web.unair.ac.id/
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saat itu seolah keamanan dan kenyamanan hidup nya terusik dan 
tertindas ketika senjata api hanya dipegang beberapa orang dan 
sering di salahgunakan; 

3. Conditions for quarters of soldiers maksudnya tidak akan ada 
pengepungan dalam rumah penduduk yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata tanpa persetujuan dari pemilik kecuali dengan 
cara yang ditentukan hukum. Prosedur dalam pengepungan atau 
penangkapan haruslah sesuai dengan aturan main seperti surat 
perintah disertai bukti-bukti yang jelas; 

4. Right of search and seizure regulated, dimana polisi maupun 
pemerintah dalam menjalankan tugas seperti melakukan 
penggeledahan harus membawa surat perintah demikian juga 
pemerintah tidak berhak mengambil harta benda maupun hak milik 
seseorang tanpa surat perintah didasarkan pada bukti yang jelas; 

5. Provisons concerning prosecution yaitu melindungi warga negara 
dari penahanan karena melakukan tindakan kriminal kecuali 
mereka benar-benar terdakwa, hak untuk tidak diadili dua kali 
untuk setiap kejahatan yang sama dan hak untuk memiliki saksi 
pengadilan. Jadi amandemen kelima ini lebih pada kedudukan 
individu dimata hukum sama dan berhak memiliki atau membela 
diri dengan disertai saksi; 

6. Right to a fair trial yang berisi aturan bahwa seorang juri dalam 
pengadilan tidak boleh memihak atau netral dan menerapkan asas 
praduga tak bersalah serta terdakwa berhak memiliki pengacara 
untuk pembelaan mereka. Dan negara menjamin pengadilan yang 
cepat dimana terdakwa tidak dapat dikurung dalam penjara selama 
setahun tanpa pengadilan itu sendiri; 

7. Right to a trial by jury berisi negara menjamin pengadilan sipil dan 
kriminal berbeda, maksudnya jika pengadilan sipil ada karena ada 
gugatan tapi kalau kriminal merupakan suatu tindakan kejahatan. 
Jadi negara berkewajiban memberikan proses cepat dalam 
pengadilan sipil di depan hukum dan peniadaan sangsi berupa 
denda dalam jumlah besar. Pada saat pasca Amerika Serikat 
merdeka, sering terjadi pelanggaran HAM dengan diskriminasi 
sosial dalam penegakkan hukum, jadi seolah inilah alternatif dan 
keinginan untuk sebuah jaminan dan kepastian di depan hukum; 

8. Excessive bail, cruel punishment, berisi tentang jaminan 
penyelenggaraan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan 
kemanusiaan, serta denda yang sangat besar tidak akan ditetapkan; 

9. Rule of construction of Constitution, semua hak yang tidak 
dinyatakan dalam Konstitusi dan tidak dilarang oleh Konstitusi 
merupakan hak rakyat. Artinya bahwa negara bagian dapat 
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melakukan apapun yang mereka inginkan jika Konstitusi tidak 
melarangnya; 

10. Rights of the State under Constitution, menyatakan bahwa 
kekuasaan apapun yang tidak diberikan kepada pemerintah federal 
milik pemerintah negara bagian atau rakyat 
 

Namun yang terjadi penerapan atas amandemen Bill of Right 

tersebut belum sepenuhnya di laksanakan karena Ernesto Miranda 

sejatinya dihukum penjara selama 11 Tahun. Baru kemudian pada tahun 

1972 dibebaskan bersyarat. Setelah bebas miranda masih sering ditangkap 

dan dikembalikan ke penjara untuk beberapa kali. 

Pada tahun 1976, Ernesto Miranda yang berumur 34 Tahun 

ditemukan meninggal setelah ditikam pisau dalam perkelahian di sebuah 

Bar. Polisi menangkap, yang diduga menikam Ernesto Miranda.24 

 

3. Miranda Rule Dalam Prespektif Hukum Indonesia 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Miranda rule adalah 

hak-hak dasar/ Hak Asasi Manusia merupakan prinsip-prinsip moral atau 

norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku 

manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam 

hukum kota dan internasional. Miranda Rule kemudian diakomodasi 

kedalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. antara lain 

adalah: 

                                                           
 24 Damang, Miranda Rule. Op.Cit. 
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a) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentan hak Asasi 

Manusia;25
 

b)  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (diatur dalam Bab 

VII: Pasal 69 sampai dengan Pasal 74);  

c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (diatur 

dalam Bab VI: Pasal 22 ayat (1) dan (2); dan, 

d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (diatur dalam Bab XI: Pasal 56 sampai dengan Pasal 

57), serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

Konsepsi terkait Miranda Rule dalam hukum positif Indonesia juga 

terdapat dalam beberapa pasal yang tercantum dalam KUHAP 

diantaranya: 

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

dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia 

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 
                                                           

25 Lihat pada Pasal 5 ayat (2), dan pasal 18 ayat (4), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang hak Asasi Manusia. 
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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; 

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; 
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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 

dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses 

perkaranya. 

Menurut Damang dalam tulisanya tentang Miranda Rule menyatakan 

tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tersangka, bahwa: 

“Upaya Hukum yang dapat seorang tersangka lakukan yakni 
dengan mengadukan petugas polisi yang sewenang-wenang pada 
saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan 
Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran 
Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 
Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia:.26 
 

Penegakan kode etik profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik 

Profesi (KKEP). Petugas Polri yang dinyatakan bersalah dapat dikenakan 

sanksi (Pasal 21 Perkapolri 14/2011): 

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 

                                                           
26 Damang, Miranda Rule. Op.Cit. 

http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
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b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan 
dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada 
pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 

c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental 
kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, 
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) 
bulan; 

d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 

e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 

g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.27 
 

Dengan demikian, sanksi yang diberikan oleh KKEP kepada petugas 

Polri adalah berupa sanksi administratif. Kecuali, jika petugas polisi 

melakukan penganiayaan terhadap tersangka/terdakwa, maka bisa diproses 

secara hukum karena penganiayaan. 

Walaupun upaya-upaya tersebut, ketika hasil penyidikan dan 

penuntutan sudah dilimpahkan ke persidangan, pada beberapa kasus 

pelanggaran hak tersangka, seperti tidak dipenuhinya haknya untuk 

didampingi penasehat hukum atau tidak diberikan bantuan hukum bagi 

tersangka yang tidak mampu, hakim kemudian memutuskan dakwaan 

penuntut umum batal demi hukum, berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang tersangka/terdakwa tidak 

sebegitu saja dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan, 

maupun dicopoti dan ditanggali hak asasi dan harkat martabat 

kemanusiaannya. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan 

                                                           
27 Ibid 
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hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka/terdakwa sesuai 

KUHAP telah memberikan seperangkat hak bagi tersangka/terdakwa yang 

wajib diberitahukan, hak tersebut berupa hak untuk didampingi penasehat 

hukum dan mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan 

guna kepentingan pembelaan atas dirinya. 

Bantuan Hukum menurut H.M.A. Kuffal, dalam bukunya Penerapan 

KUHAP Dalam Praktek Hukum, menyebutkan bahwa:  

“Bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal service) yang 
diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan 
perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi 
tersangka/terdakwa sejak tersangka tersebut ditangkap/ditahan 
sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Jadi 
(yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan 
tersangka/terdakwa), melainkan (hak-hak asasi dari tersangka/ 
terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji 
atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum)”.28  
 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana) dan UUKK (Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman) pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh 

Penasehat Hukum, dan tidak setiap orang dapat bertindak sebagai 

Penasehat Hukum.29 

Penasehat Hukum adalah orang yang mempunyai pekerjaan 

memberikan nasehat hukum.30 Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 1 

angka 13 KUHAP Penasehat Hukum adalah seseorang yang telah 

                                                           
28 H.M.A. Kuffal, 2002, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, UMM Press, 

Hal. 89. 
29 Ibid 
30 M. Sofyan Lubis, Op.Cit. Hal. 3. 



29 

 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk 

memberi bantuan hukum. 

Prinsip-prinsip Miranda rule ini, di Indonesia telah banyak yang 

diakomodir ke dalam hukum positif/ peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Antara lain Miranda rule yang sudah diakomodir dalam peraturan 

perundangan Pidana yaitu: hak untuk mendapatkan atau menghubungi 

penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan 

penasihat hukum/advokat. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Sela 

1. Pengertian Putusan Sela 

Menurut M. Nur Rasaid31 Tujuan diadakannya suatu proses 

persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim. oleh sebab itu 

pemberian putusan pada peradilan pidana merupakan sebagai puncak dari 

peradilan pidana pada umumnya. Adapun menurut Lilik Mulyadi Putusan 

Pengadilan adalah: 

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan 
untuk menyelesaikan perkara.”32 

 

                                                           
31 M. Nur Rasaid, 2003, Hukum Acara Perdata, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 

48.  
32 Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo 

nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm.129 
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Lilik33 juga mengatakan bahwa Putusan hakim tersebut nantinya 

dapat berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang 

“statusnya” sedangkan di lain sisi putusan hakim merupakan pencerminan 

nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan 

hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi 

etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.  

Sedangkan dalam KUHAP putusan hakim dianggap sebagai pernyataan 

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.34 

Terdapat dua jenis putusan hakim35, pada peradilan pidana yakni 

putusan sela dan putusan akhir, dalam praktiknya putusan yang bukan 

putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim 

sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa 

terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai 

diperiksa. 

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung 

mengenai pokok-pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. 

Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau 

penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak 

                                                           
33 Ibid 
34 Lihat dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
35 Lihat pada Pasal 185 ayat (1) HIR. 
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berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau 

surat dakwaan harus dibatalkan.36 

 

2. Pengaturan Putusan Sela 

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan 

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan 

keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. 

Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan 

penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim 

tersebut.  

Namun, secara materill perkara tersebut dapat dibuka kembali 

apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi 

dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan 

Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela 

ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara 

tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang 

dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau 

pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa 

serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.   

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam 

proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya 

pemeriksaan.37 

                                                           
36 Lihat Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Bentuk Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan 

berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini 

dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk 

perkara dan pertimbangan hukum tetapi tidak terpisah dari berita acara 

persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera 

sidang.38 Ada tiga Jenis Putusan yang muncul dalam Putusan Sela: 

1. Putusan Preparatoir, yaitu suatu bentuk spesifikasi yang 
tekandung dalam putusan sela dengan tujuan untuk persiapan 
jalannya pemeriksaan. Misalnya, sebelum hakim memulai 
pemeriksaan terlebih dahulu hakim menerbitkan putusan 
preparatoir tentang tahapan proses atau jadwal sidang. 

2. Putusan Interlocutoir, yaitu putusan yang diterapkan oleh 
hakim pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung 
guna memerintahkan untuk mendengarkan keterangan ahli 
agar perkara yang diperiksa lebih terang (Pasal 154 HIR). 

3. Putusan Insidentil, yaitu putusan sela yang berkaitan 
langsung dengan gugatan atau berkaitan dengan penyitaan 
guna membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon 
sita agar segera sita dilaksanakan.39 

 

Putusan Pengadilan Negeri yang dapat dibanding adalah hanya 

putusan akhir. Sedangkan putusan sela hanya dapat dimintakan banding 

bersama-sama dengan putusan akhir.40 Oleh sebab itu, terhadap putusan 

sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi (absolute ampun 

relative), tidak dapat diajukan banding secara tersendiri. Sedangkan 
                                                                                                                                                               

37 Frianto Laia, Dasar Hukum Putusan Sela, upload tanggal 05 Februari 2016 diakses dari 
https://www.academia.edu/30071698/DASAR_HUKUM_PUTUSAN_SELA pada tanggl 13 
Oktober 2017. Pukul 11.30 WIB. 

38 Ibid 
39 Ibid 

40 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 429 dalam 
Frianto Laia, Dasar Hukum Putusan Sela, upload tanggal 05 Februari 2016 diakses dari 
https://www.academia.edu/30071698/dasar_hukum_putusan_sela pada tanggl 13 Oktober 2017. 
Pukul 11.30 WIB. 

https://www.academia.edu/30071698/DASAR_HUKUM_PUTUSAN_SELA
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dalam Pasal 136 HIR, putusan penolakan eksepsi kompetensi adalah 

putusan sela yang tidak dapat dibanding tersendiri, tetapi harus 

diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, 

terdapat kontroversi dapat-tidaknya eksepsi diajukan banding, baik 

bersama-sama, atau tersendiri dan terpisah dari pokok perkara. 

 

C. Nilai Norma Hukum (Tujuan Hukum) 

1. Nilai Keadilan Hukum 

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (value) yang 

digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia 

dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan 

bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan 

hukuman. 

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap 

yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak 

berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang 

seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang 

mencerminkan keadilan yaitu asas equality before the law yaitu asas yang 

menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. 

Menurut Aristoteles seorang filsuf asal yunani dalam teorinya 

menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:41 

                                                           
41 Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 93 
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a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga 
keadilan berarti sesuai hukum atau (lawfull), yaitu hukum 
tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; 

b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, 
sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal). 

 
 

Keadilan sendiri memiliki kesamaan dengan kata equity yaitu 

keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan 
setiap orang haknya (his due); 

b. Segala sesuatu layak (fair), atau adil (equitable); 
c. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan 

(justice) dalam hal hukum yang berlaku.42 
 

Keadilan menurut Jimly Asshiddiqie43 adalah pemenuhan keinginan 

individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah 

pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan 

sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal 

tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban 

pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.  

 

2. Nilai Kepastian Hukum 

Gustav Radbruch, dalam teorinya tentang tujuan hukum 

menyebutkan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai fundamental, 

yaitu sebagai berikut:44 

                                                           
42 Ibid. 
43 Jimly Asshiddiqie, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 18 
44 Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, dalam Krishna, Teori Kepastian Hukum, 

diakses dari http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html, pada 
tanggal 13 Oktober 2017. Pukul 17.10 WIB. 

http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html
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a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau 
dari sudut yuridis; 

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari 
sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk 
semua orang di depan pengadilan 

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau 
doelmatigheid atau utility). 
 

Menurut Utrecht,45 kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum 

dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada 

kepastian hukum.46 sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan 

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum 

ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum 

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, 

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum 

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 

keadilan. 

                                                           
45 Utrech dalam Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hal.23 
46 Dominikus Rato, 2010, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59. 
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Kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang 

dicetuskan oleh Rudbergh dan tidak dapat dipisahkan dari hukum itu 

sendiri, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan 

pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum atau 

di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum. 

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang seyogyanya 

memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari 

kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang.47 Sehingga hukum 

memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu 

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.48 

Nilai kepastian hukum ini berkedudukan sebagai suatu nilai yang 

harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga 

hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya 

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Nilai Kemanfaatan Hukum 

Utilitarianisme pertama kali di perkenalkan oleh Jeremi Bentham 

(1748-1831). Adapun persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada waktu 

itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, 

                                                           
47 Lili Rasjidi, 1994,  Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya, Remaja Rosdakarya Offset, 

Bandung, hal 27 
48 Ibid 
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ekonomi, dan legal secara moral.49 Dengan kata lain bagimana menilai 

suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang 

secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, menurut Bentham50 dasar yang 

paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau 

tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, 

sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. 

Sehingga tidak salah tidak ada jika beberapa ahli menyatakan 

bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran 

hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi 

hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi 

sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum 

dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan 

hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan 

tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.51 

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan 

hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 

masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang 

menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga 

                                                           
49 Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, hal. 

93-94. Dalam Sonny Pungus, Teori Kemanfaatkan (Utilitarian Theory), diakses dari http://sonny-
tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-kemanfaatkan-utilitarian-theory.html, Pada tanggal 13 Oktober 
2017. Pukul 22.21 WIB. 

50 Ibid 
51

 Ibid 

http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-kemanfaatkan-utilitarian-theory.html
http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-kemanfaatkan-utilitarian-theory.html
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masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata 

ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah 

sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa 

tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the 

greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang). 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris di sebut 

Human Right, dan dalam bahasa Arab di sebut Huquuqul Insan. Right 

dalam bahasa Inggris berarti: hak, keadilan, kebenaran.52 

Sedangkan Pengertian hak asasi manusia menurut Shalahuddin 

Hamid,53 adalah Kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan 

menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap 

kebenaran baik berupa materi maupun non materi. 

Menurut Ramdlon Naning, hak asasi ialah, Hak yang melekat pada 

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut di 

bawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat 

fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.54 

                                                           
52  John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, cet. ke-25, hal. 486. 
53 Shalahuddin Hamid, 2000, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Jakarta : 

Amissco, cet.ke-1, hal. 11 
54 Ramdlon Naning, 1983, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: 

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 
cet.ke-1, hlm. 127 
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Sedangkan Pengertian HAM menurut Miriam Budiardjo adalah, hak 

yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia 

dan menurut yang sifatnya universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya 

perbedaan ras, suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.55 

John Locke, berpendapat bahwa HAM ialah suatu hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Maksudnya ialah hak 

yang dipunyai oleh tiap-tiap manusia menurut kodratnya dan tak dapat 

dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci.56 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia 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”57 

 
Secara umum, hak asasi manusia merupakan hak yang telah 

diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap diri manusia. Hak tersebut 

telah melekat sejak manusia dilahirkan hingga kemudian ia meninggal 

dunia, HAM merupakan hak terpenting di atas hak-hak yang lain. Sebab 

hak asasi manusia telah melekat dan menjadi satu bagian tak terpisahkan 

dalam diri tiap individu.  

                                                           
55 Teko Neko, Pengertian HAM Secara Umum dan Menurut Para Ahli, diakses dari 

https://tekoneko.net/pengertian-ham pada tanggal 13 Oktober 2017. Pukul 23.00 WIB. 
56

 Ibid 
57

 Lihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

https://tekoneko.net/pengertian-ham
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Memisahkan atau mencoba mencederai hak asasi seseorang sama 

saja dengan mencederai manusia itu sendiri. Artinya, ia juga mencederai 

hak yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada seseorang tersebut. 

 

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia 

Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia dalam empat macam hak 

diantaranya adalah: 

1. Hak sipil, Hak sipil terdiri dari hak perlakuan yang sama 
dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi 
kelompok annggota masyarakat tertentu, hak hidup dan 
kehidupan;  

2. Hak Politik, Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat 
dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat 
dimuka umum; 

3. Hak Ekonomi, Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, 
hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak 
pembangunan, dan hak pembangunan berkelanjutan; 

4. Hak Sosial Budaya, Hak social budaya terdiri dari hak 
memperoleh pendidikan, hak kekayaann intelektual, hak 
kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.58 
 

Hukum bagi umat manusia, ditinjau dari hak asasi manusia, 

sebenarnya adalah untuk mewujudkan hak-hak atas dasar tersebut dan 

bukan untuk mematikan hak asasi manusia. 

Dalam konteks penelitian ini Penulis mencoba merumuskan tentang 

hak-hak dasar seseorang sebagai tersangka, karena Selama proses 

pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai 

                                                           
58 Darwin Prints, 2001, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra 

Bandung, Aditiya bakti, hal. 8 
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proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan.59 Seseorang yang 

disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.60 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, 

terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak 

tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi;  

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau 
dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
 

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di 

sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. 

KUHAP secara harfiah telah menempatkan seorang tersangka 

sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri 

serta hak asasi yang tidak dapat dirampas dari Tersangka selama proses 

hukum berlangsung, karena 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 
                                                           

59 Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan, Jurnal 
Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hal. 553 

60 Ibid 



42 

 

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 

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); 
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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); 

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 
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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 

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); 
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18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95) 

Dari uraian hak-hak itulah sebenarnya secara das solen Indonesia 

telah mengakomodir kepentingan dari hak-hak asasi manusia bahkan saat 

rakyat atau manusia itu sendiri bermasalah dalam hukum. Karena hak-hak 

dasar mereka masih di lindungi oleh negara. 

 

3. Pengaturan Hak Asasi Manusia 

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan 

sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian 

meluas pada etika teori hukum alam (natural law). Tentang hal ini, Robert 

Audi,61 mengatakan sebagai berikut: the concept of right arose in Roman 

Jurisprudence and was axtended to ethics via natural law theory. Just a 

positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural 

right. 

Sedangkan pada Pada alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 

Indonesia, diakui adanya kehidupan bangsa yang bebas. Alinea keempat 

memuat tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang 

sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Apa yang disebutkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, merupakan 

konsep dasar dan pengertian Hak Asasi Manusia. 

                                                           
61 Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia, Kencana: Jakarta, hal. 50. 
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Sejarah perkembangan manusia tercatat beberapa peringatan hak 

asasi manusia yang tertuang dalam peraturan tertulis diantaranya: 

1) Magna Charta tahun 1615 (di Inggris); 

2) Bill of Rights tahun 1988 (di Inggris); 

3) Declaration of the Rights of man and of the Citisen, 1978 (di 

Prancis); 

4) Bill of Rights, 1791 (di Amerika);  

5) Declaration of Human Rights, 1948 (PBB, Amerika); 

6) Undang-Undang Dasae Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

7) KUHAP (Indonesia). 

Dalam perkembangannya pengaturan tertang HAM itu sendiri 

berkembang sangat pesat dan kemudian perlindungan terhadap hak-hak 

dasar manusia harus di hormati bahkan oleh negara sebagaimana Penulis 

uraikan diatas. 

 


