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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa 

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan menjaga ketentraman 

individu negara dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia. Setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum agar 

dapat mencapai masyarakat yang harmonis. Apabila tanpa adanya aturan hukum, 

maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat akan tercera berai dan tidak dapat 

lagi disebt sebagai satu kesatuan kehidupan yang harmonis dan atau baik. 

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri negara hukum sebagai landasan atas 

tingkah laku masyarakat dan pengambilan kebijakan pemerintah. Hal tersebut 

juga disampaikan  oleh wasis SP dalam Buku ilmu Hukum dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

 hukum adalah perangkat pearaturan baik yang berbentuk tertulis atau tidak 

tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang. Mempunyai sifat memaksa 

dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada 

tingkat laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan 

masyrakat terjamin keamanan dan ketertiban.1 

 

Munculnya gelombang reformasi diakhir dekade 90-an yang ditandai 

dengan berakhirnya orde baru pada tanggal 21 mei 1998 membawa harapan baru 

bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia terkhusus dalam 

hal kepolisan republik indonesia. Sejarah kelam dalam penegakan hukum di 

Indonesia dengan konsep dwi fungsi abri yang kerap kaitannya dengan 

 
 1 Wasis SP, 2002, Pengantar Ilmu Huku, .Malang, UMM Press. Hal. 21 
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pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat sipil masih menjadi momok 

menakutkan bagi masyarakat. 

Ketakutan tersebut telah lebur dengan transisi orde lama ke reformasi yang 

mengantarkan perubahan terhadap pemisahan struktur, peran dan fungsi antara 

Tentara Republik Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(KNRI/POLRI). Pemisahan peran Kepolisan Negara Republik Indonesia dimuat 

dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang peran TNI dan Peran 

Kepolisan NRI dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat”.2 Hal tersebut sejalan dengan pasal 30 ayat 4 

UUD NRI 1945 menyatakan “Kepolisan Negara Republik Indonesia sebagai alat 

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta  bertugas 

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan Hukum”.3 

 Dalam mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 4 UUD NRI 

1945, maka di jelaskan dalam rumusan pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 

tentang polri, fungsi kepolisan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

 Fungsi kepolisan tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana 

dirumuskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, 

yakni tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (a). memelihara 

 
 2 Pasal 6 BAB II Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ayat 1, TAP MPR 

No.VII/MPR/2000 tahun 2000 tentang peran TNI dan Peran Kepolisian NRI 
 3 Soelasmini E,UUD 1945 Republik Indonesia dan GBHN Lengkap dengan Bagian-

Bagian Yang diamandemen serta proses dan perubahannya,Bandung, Penerbit Wacana Adhitiya, 

Hal. 97 
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keamanan dan ketertiban masyarakat. (b). menegakkan hukum. dan (c). 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.4 

Secara adminstrasi agar dapat menjalankan fungsi kepolisian maka telah 

ditetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi kepolisian di 

setiap tingkatannya, peraturan tersebut dikeluarkan dengan Keputusan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara 

berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan.5 Salah satu kewenangan yang 

diberikan dalam menegakkan hukum pada sistem peradilan indonesia yaitu 

tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP sendiri telah dijelaskan 

dengan jelas mengenai penyelidkan dan penyidikan.6  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 poin ayat (1) poin g 

“bahwa kewenangan kepolisan Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 

dan peraturan perundang-undangan lainnya. 7 Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang pihak kepolisian wajib menghormati hak asasi manusia bagi tersangka 

baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan hingga menjalani  putusan hal 

tersebut sejalan dengan juklak dan juklis proses penyidikan tindak pidana 

 
 4 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 

Hal. 49 
 5 ibid 
 6 Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 5 angka 

5 Kuhap ), Sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 7 ibid 
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“pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun 

baik setelah pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan.8 

 Sebagaimana dijelaskan dalam kuhap bahwa tersangka dipandang sebagai 

sebagai subjek yang memiliki hak-hak dalam setiap pemeriksaan harus  

diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan 

harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan 

harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka 

tidak dapat diperlakukan  dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alas an 

bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana 

asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam di 

dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 

4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, 

disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib 

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.9  

 KUHAP menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang 

memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas 

darinya. 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 tersangka berhak perkaranya segera 

dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 

2). 

 
 8 SK KAPOLRI No Pol : Skep/1205/IX/2000 Tentang himpunan Juklak dan Juklis Proses 

Penyidikan Tindak Pidana Huruf E Poin 6 

 9 Damang Averroes Al-Khawarizmi,dalam http://www.negarahukum.com. Yang 

diakses pada 2019 

http://www.negarahukum.com/
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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). 

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 berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan 

tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan 

penahanan ataupun untuk usaha mendapatakan bantuan hukum (Pasal 60). 

11. 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  

  

 Dalam menjalankan tugas dan kewenangan penyidik agar tidak menyalahi 

kewenangan, kepolisian republik indonesia telah menegaskan dalam peraturannya 

agar setiap petugas yang menjadi penyidik untuk patut dan tunduk pada peraturan 

yang mewajibkan dan melarang penyidik untuk berbuat semena-mena terhadap 

tersangka selama dan atau sesudah pemeriksaan, yaitu Setiap Anggota Polri dalam 
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melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, 

dan penyidik dilarang:10 

a mengabaikan  kepentingan  pelapor,  terlapor,  atau  pihak lain yang 

terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

b menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri 

dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum 

tersangka;  

c merekayasa  dan  memanipulasi  perkara  yang  menjadi tanggung 

jawabnya dalam rangka penegakan hukum;  

d melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara merekayasa 

isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;  

e melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara merekayasa 

isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;  

f melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa 

untuk mendapatkan pengakuan; 

g melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; 

h menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya 

yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau 

melaksanakan kewajibannya; 

 

 Demi mengontrol setiap tingkah laku penyedik sebagaiamana dimaksud 

dalam KUHAP. Maka diberlakukan pengawasan penyidikan yaitu rangkaian 

kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, 

berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka 

tercapainya proses penyidikan sesuai denganundang-undang dan peraturan yang 

berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara 

dilakukansecara profesional, proporsional dan transparan. sebagai bentuk 

penilaian atas setiap proses penyidikan yang dilakukan, sehingga dapat 

memunculkan tindakan dan meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat 

 
 10 Pasal 114  Peraturan Kepala Polri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Republik Indonesia 
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melangkahi dan atau melanggar hak tersangka.11 Pengawasan penyidikan 

dilakukan oleh atasan penyidik yang berperan selaku penyidik  dan secara 

struktural membawahi langsung penyidik dan/atau penyidik pembantu sesuai 

dengan wilayah kerjanya serta pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan. 

 Namun sejauh ini baik sebelum maupun sesudah berlakunya Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian lahir berbagai 

macam peraturan kapolri tentang pengawasan dan pengendalian penanganan 

perkara pidana, peraturan kapolri tentang manajemen penyidikan tindak pidana, 

peraturan standar prinsip dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas 

kepolisian dalam parktiknya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh 

penyidik, penyidik PNS, dan penyidik pembantu sehingga menyebabkan 

pelanggaran atas hak-hak tersangka. 

 Di dalam praktiknya masih marak terjadi pelanggaran prosedur penyidikan 

oleh penydik baik kekerasan fisik, seperti halnya contoh kasus di bawah ini, serta 

masih adanya kasus penangkapa,penahanan dan penetapan  tersangka yang di 

gugat di pengadilan Negri melalui gugatan praperadilan12, hal tersebut dihimpun 

penulis berdasarkan media elektronik dan surat kabar online dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

1. Seorang tersangka yang bernama GAMA MULYA yang dijerat 

pasal berlapis tentang tindak pidana pemerkosaan diperlakukan 

secara tidak manusiawi oleh penyidik polresta malang yaitu 

ancaman dari pihak penyidik untuk menandatangani berkas acara 

pemeriksaan, lalu ketika ia diperiksa ia sering dipukuli oleh 

penyidik, akibat penyiksaan yang dialaminya. GAMA MULYA 

 
 11 Lihat ketentuan Umum Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan 

Kepolisan Negara Republik Indonesia. 
 12 Pasal 77 Kuhap dan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 
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tiga hari tidak bisa berjalan, dan merasa trauma karna sering 

mendapat penyiksaan secara fisik maupun Psikis.13 

2. Polres Malang kembali digugat secara hukum melalui sidang pra 

peradilan. Sidang pra peradilan di layangkan 8 orang pengacara 

yang tergabung dalam Kantor Hukum Sriwijaya and Associates di 

Jalan Sriwijaya Nomer 1, Kota Malang. Kedelapan lawyer itu 

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2016, 

melayangkan permohonan pra peradilan atas nama Heri Prajitno 

(51), warga Jalan Perungan Nomer 4 RT02/RW20, Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Disebut sebagai 

pemohon, Heri Prajitno mengajukan permohonan pra peradilan 

terhadap Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Malang dan Kapolsek 

Lawang.“Klien kami tidak pernah diperiksa, tapi statusnya sudah 

menjadi tersangka. Bayangkan saja, pemohon tidak pernah 

diperiksa sama sekali. Ini kan bahaya,” ungkap Leo A  Permana, 

Kuasa Hukum pemohon usai sidang perdana pra peradilan di 

Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis 

(4/8/2016).Leo menjelaskan, sebelum pemohon ditetapkan sebagai 

tersangka, seharusnya penyidik Polsek Lawang memintai 

keterangan lebih dulu sebelum statusnya naik menjadi calon 

tersangka. Alasan pemohon mengajukan permohonan pra 

peradilan, bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam 

dugaan perkara pidana pemalsuan surat-surat dan atau penipuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 378 KUHP 

sebagaimana surat panggilan I Nomor : SPG/41/VI/2016/Serse 

tanggal 13 Juni 2016.“Pemohon tidak pernah diperiksa ketika 

statusnya menjadi tersangka. Seharusnya di mintai keterangan 

sebelum jadi calon tersangka. Tapi disini, Polsek Lawang melalui 

penyidik tidak pernah meminta atau memanggil  calon tersangka 

untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” terang Leo.Dimata Leo, 

tanpa ada pemeriksaan dan tiba-tiba di jadikan tersangka,  hal itu 

sangat berbahaya. “Iya kalau yang di jadikan tersangka orangnya 

memang itu, kalau bukan orang itu kan bahaya.  Atau ada salah 

orang misalnya. Harusnya penyidik memanggil dulu, statusnya 

sebagai calon tersangka atau saksi atau apa,” bebernya.“Kalau 

memang betul itu pelakunya, sudah dipanggil dan di periksa, 

barulah kewenangan kepolisian untuk menaikkan statusnya sebagai 

tersangka. Tapi proses seperti itu, tidak dilakukan oleh penyidik 

Polsek Lawang,” tambah Leo.Leo menambahkan, klienya sampai 

hari ini tidak menjalani penahanan, tidak pula di periksa tapi di 

jadikan tersangka. Saat ditanya apakah ada salah tangkap dalam 

kasus tersebut? Leo mengaku jika pemohon juga tidak pernah 

ditangkap. “Klien kami tidak pernah diperiksa, tapi langsung jadi 

tersangka. Seharusnya penyidik memanggil untuk dimintai 

keterangan lebih dulu,” paparnya.Dalam sidang perdana pra 

peradilan di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Kepanjen, Handry 

 
 13Lia Maesaroh. Radar Malang.Di Tahan, Tersangka Asusila Gama Sempat Ingin Bunuh 

Diri.Http://Radarmalang.Co.Id,Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2019   
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Argatama SH selaku Hakim meminta Polres Malang untuk segera 

membuat surat tanggapan dari pemohon. “Kalau bisa secepatnya di 

tanggapi ya. Besok surat jawaban dari termohon harus segera 

dibuat. Lalu pemohon, juga harus menyiapkan bukti-buktinya 

juga,” pungkas Handry sebelum menutup jalanya sidang pra 

peradilan.14 

 

 

 Dengan demikian dapat ditarik hipotesa awal bahwa umumnya 

pelanggaran terhadap hak-hak tersangka masih menjadi celah hukum yang tidak 

dapat diawasi dengan optimal oleh Pengawas Penyidik di seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk Pengawasan Penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang juga tidak 

menutup kemungkinan untuk banyaknya kasus-kasus yang melanggar hak 

tersangka dan atau terabaikanya, atau bahkan tidak adanya jaminan kepastian 

hukum bagi masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Sehingga 

untuk dapat menjamin hak-hak normatif setiap tersangka dan/atau terperiksa perlu 

dioptimalkan pengawasan dan pengendalian penyidikan secara efektif.  

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik 

untuk mengkaji dan membahas secara mendalam problematikan dalam penyidikan 

dan pengawasan penyidikan dengan mengajukan Judul “PENGAWASAN 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH TERJADINYA 

PENYIMPANGAN ATAU PELANGGARAN HAK TERSANGKA GUNA 

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK TERSANGKA DALAM 

PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA )” 

 

 

 
14Indri Purwati ,Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa Kapolres Malang Di Praperadilan. 

http://m.beritajatim.com. Di akses Pada 22 april 2019. 

http://m.beritajatim.com/
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Indikator pelaksanaan peran pengawasan proses penyidikan 

tindak pidana dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran 

hak tersangka Di Polres Malang Kota  ? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan penyidikan dan 

penindakan terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau 

melanggar hak tersangka ? 

3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pengawasan penyidikan dalam hal 

melakukan penyidikan ? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran pengawasan proses 

penyidikan tindak pidana dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau 

pelanggaran hak tersangka di Kota Malang.   

2. Untuk mengetahu faktor yang menyebabkan belum berjalan dengan 

efektifnya pelaksanaan pengawasan proses penyidikan tindak pidana 

dalam mencegah penyimpangan atau pelanggaran hak tersangka. 

3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan 

penyidikan dan penindakan terhadap penyidik yang melakukan 

penyimpangan atau melanggar hak tersangka. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis didalam penulisan penelitian 

 hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis yakni : 
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1.  Manfaat Teoritis.  

Penulisan penelitian hukum ini diharapan akan membantu dalam 

pengembangan dan menambah wawasan terutama dalam  hal 

pengawasan  penyidikan bagi pihak kepolisisan. 

2.  Manfaat Praktis  

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat dan menjadi 

refrensi terhadap pengawasan penyidikan bagi pihak kepolisian. 

E. Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai syarat 

untuk memenuhi predikat lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 

Hukum. 

2.  Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

badan instansi yang terkait khususnya kepolisain kota malang 

3.  Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat terkait dengan penyidikan bagi pihak kepolisian. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara 

seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri 

persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.15 Dalam 

penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

 
  15 Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Mandar Maju. 

Hlm. 127 
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Pendekatan yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat 

efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau 

institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, 

pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, 

pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.16 Dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap tersangka 

dalam proses pengawasan penyidikan di Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polres kota Malang dan instansi terkait 

yang berhubungan dengan pengawsan penyidikan. Lokasi tersebut dipilih 

dikarenakan lokasi penelitian tersebut terdapat data dan dokumen yang 

dibutuhkan dalam penilitian ini. 

3. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

sumber data yang meliputi Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, 

dan Sumber Data Tersier yakni sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber penelitian baik berupa wawancara langsung dengan responden 

serta berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari instansi terkait. 

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

 
16 Salim,Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 20 
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penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.17 

c. Sumber Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai data 

primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya.18 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan 

wawancara terstruktur yang disiapkan oleh penulis. Adapun yang 

menjadi Responden dalam penelitian ini Terdiri dari Atasan Penyidik 

dan atau Pengawas Penyidikan Polres Kota Malang 

b. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data-data atau dokumen hukum dengan 

cara membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan 

penting lainnya yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. 

c. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.19 

 

 
      17 Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 106 
        18 Ibid, Hlm. 106 
       19 Zainuddin Ali, Op.cit, Hlm. 107 
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5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa 

Deskriptif Kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan 

informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan 

interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan 

hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau 

interprestasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara 

aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang 

menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif 

sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.20  

G. Sistematika Penelitian 

 Adapun sistematika penulisan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penilitian, manfaat penilitian, metode penilitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini penulis menyajikan teori-teori maupun kaidah yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur 

yang akan digunakan untuk mendukung analisa yang akan 

dilakukan pada penilitian yaitu terkait dengan pengawasan 

penyidikan di Polres Malang Kota. 

 

 
       20 Bahder Johan Nasution, Op.cit, Hlm. 174 
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 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENILITIAN 

  Pembahasan berisi uraian dan pemaparan data-data hasil dari 

penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan 

tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait dengan 

pengawasan penyidik di Polres Malang Kota 

 BAB IV PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penilitian serta 

saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan 

yang telah diteliti. 


