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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum 

pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian 

peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang 

berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna 

mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
1
 

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam 

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan 

baik apabila setiap orang mau dan mampu mematuhi peraturan Undang-

undang yang ada yaitu KUHAP.
2
 

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut 

                                                 
1
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memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga 

berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang 

menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.
 3

 

    Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain :
4
 

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi. 

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.. 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang. 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara. 

9. Menghentikan penyidikan. 

10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab.  

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai 

dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan 

fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum 

acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara 

pidana dikenal  Asas Praduga Tidak  Bersalah (Presumption of Innocence) 

yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai 
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adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap.  

KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi 

manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau 

hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang 

tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan 

dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat 

penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah 

memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat 

penegak hukum antara lain seperti :a) asas legalitas, b) asas praduga tidak 

bersalah, c) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam 

memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, d) asas tentang hak 

untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain. akan tetapi di 

dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses 

peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara 

tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya 

dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang 

disangka melakukan tindak pidana.
5
 

Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence dijumpai 

dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. dengan dicantumkannya asas 

praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan pembuat 
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Undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi 

KUHAP dalam penegakkan hukum (law enforcement). 

Sebenarnya asas praduga tidak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 

8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

berbunyi: 

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap” 

 

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun 

dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau accusatory 

procedure (accusatorial system). Prinsip akusatur ini menempatkan 

kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan : 

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu, 

tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam 

kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. 

2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator ini adalah 

„kesalahan‟ (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke 

arah itulah pemeriksaan ditujukan.
6
 

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHP, memberikan 

pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip 

akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum 

menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang „inkuisatur‟ atau 

inquirisatorial system‟ yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam 
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pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-

wenang.
7
 Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam 

periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi 

tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan 

kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum: 

1. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah 

si tersangka sudah divonis  sejak saat pertama diperiksa di hadapan 

penyidik. 

2. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek 

pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya 

untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang 

dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-

benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam 

penjara.
8
 

Dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, pihak penyidik 

semestinya menerapkan asas praduga tidak bersalah ini guna melindungi hak-

hak tersangka. Pembunuhan sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP yang 

menyatakan bahwa : 

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum 

karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara 

selama-lamanya lima belas tahun”. 
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya guna menyusun 

sebuah skripsi dengan judul Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam 

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Dalam hal penulisan hukum ini agar tidak terjadi kerancuan dalam 

permasalahan dan pembahasan masalah, penulis akan membatasi 

permasalahan yang diteliti dengan harapan dalam pembahasan dapat 

dilakukan secara tuntas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini hanya berfokus pada 

penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Brebes. 

 Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti 

serta untuk menghindari tidak terjadinya salah sasaran dari apa yang hendak 

ditemukan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis akan 

menekankan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak 

bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres 

Brebes? 

2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah 

dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :  

a. Memahami konsep asas praduga tidak bersalah. 
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b. Mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam proses 

penyidikan tindak pidana pembunuhan serta kendala-kendalanya. 

2. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang 

dapat diambil baik penulis sendiri maupun bagi aparat penyidik dan 

tersangka suatu tindak pidana. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam 

dua bentuk yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat praktis 

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian 

dapat memberikan deskripsi tentang konsep asas praduga tidak 

bersalah.  

2) Memberikan deskripsi tentang penerapan asas praduga tidak 

bersalah di dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan 

serta kendala-kendalanya.                                                     

b. Manfaat teoritis 

1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

terhadap masalah yang diteliti. 

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum 

terutama pihak penyidik dalam penerapan asas praduga tidak 

bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (yang dirangkum di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau KUHAP) yang lazim disebut 

sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya tertib proses 



8 

 

hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan 

Undang-undang pidana nonkodifikasi lainnya. Ketentuan Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan 

terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum 

dan pengadilan. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara 

dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan 

yang dapat mengurangi hak asasi warganya yang melanggar hukum.
9
 

Di dalam hukum acara pidana, tugas polisi adalah menegakkan 

ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum dan untuk mencegah bahaya 

yang mengancam masyarakat atau perorangan. Adapun istilah ketenteraman 

oleh para sarjana dianggap tidak perlu dicantumkan tersendiri, karena 

sebagian pengertian sudah merupakan unsur dari pengertian keamanan 

maupun ketertiban.
10

 

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang 

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan 

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan 

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
11

 Di samping yang diatur dalam Pasal 1 

                                                 
9
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64-65 
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Indonesia 
11

 Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-

Undang nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., 

Pasal 6 Ayat 1 
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butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur 

tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.
12

 

Penyidikan artinya membuat terang atau jelas, sidik berati juga bekas, 

berasal dari dua kata tersebut penyidikan berarti membuat terang kejahatan, 

orang belanda menyebutnya Opsporing dalam bahasa inggris disebut 

investigation arti tegasnya mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa 

pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya.
13

  

Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence” adalah asas 

yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia 

bersalah, ini diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar setoran terhadap 

atasan, padahal asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang 

memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan 

upaya untuk melindungi tersangkaatas tindakan dan merupakan upaya 

penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai mahluk 

yang mulia.
14

 
 

Dalam hukum pidana telah diatur mengenai perlindungan HAM 

terhadap tersangka, terpidana atau terdakwa. Perlindungan HAM dalam 

hukum pidana termasuk dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat 1 

Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya 

kesalahan (asas actus non facit reum nisi mens sit rea). Asas ini merupakan 

                                                 
12

 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan 

dan Penuntutan, cet VII,Jakarta: Sinar Grafika, hal. 110 
13

 R. Soesilo, 1974, Taktik dan Teknik penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politeia, hal. 10 
14

 L & J Law Firm, 2009. Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan 

Dipenjara. Jakarta : Penebar Swadaya, hal. 72 
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prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban 

pidana.
15

 

Secara yuridis, hak-hak asasi tersangka yang harus dijunjung tinggi 

adalah:  

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum 

Baik tersangka maupun penegak hukum adalah sama-sama warga negara 

yang mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama di hadapan 

hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan keadilan 

dan kebenaran. 

2. Praduga tidak bersalah 

Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan 

dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi 

inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum dalam 

KUHAP, yakni :
16

 

a. Presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. 

b. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang 

berimbang dan tidak memihak. 

c. Persidangan harus terbuka untuk umum. 

d. Persidangan harus dilakukan tanpa campur tangan pemerintah.  

3. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang 

cukup 

                                                 
15

 Ibid, Hal. 72 
16

 Taufik Basari, 2009. Hak-hak Individu dalam Hukum Bidang Pidana dalam Panduan Bantuan 

Hukum di Indonesia. Edisi 2009, Jakarta : YLBHI. Hal. 54 
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Wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan 

penahanan dibatasi dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. 

Penangkapan atau penahanan tidak dapat didasarkan pada selera aparat 

penegak hukum. 

4. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini 

KUHAP memberikan kebebasan kepada tersangka untuk didampingi 

penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat 

penyidikan. 

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun 

dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau accusatory 

procedure (accusatorial system). Prinsip akusatur ini menempatkan 

kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:  

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu, 

tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam 

kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. 

2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator ini adalah 

„kesalahan‟ (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, 

ke arah itulah pemeriksaan diajukan.
17

 

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penerapan  

asas praduga tidak bersalah  dalam proses penyidikan tindak pidana 

pembunuhan di mana tindak pidana pembunuhan termasuk di dalam tindak 

pidana terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP pada Bab XIX dengan judul 

Kejahatan terhadap Nyawa Orang Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. 
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 Loc.cit. 40 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan empiris 

dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan 

di lapangan.
18

 

 Dengan demikian penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-

pasal perundang-undangan, pandangan pendapat para ahli dan 

menguraikannya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya 

normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan 

yang disajikan sebagai pembahasan
19

, mengenai penerapan asas praduga 

tidak bersalah di dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di 

Polres Brebes Jawa Tengah. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat 

mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk 

menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

                                                 
18

 Johny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media,    

hal 45. 
19

 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung : Mandar Maju, hal 60-61. 
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gejala lain dalam masyarakat.
20

 Dalam penelitian ini peneliti berusaha 

mendeskripsikan mengenai  penerapan asas praduga tidak bersalah di 

dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Brebes 

Jawa Tengah. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi di Polres Brebes Jawa Tengah di mana 

terdapat kasus tindak pidana pembunuhan  yang masih dalam proses 

penyidikan. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
21

 Data yang 

diperoleh langsung yang berupa keterangan dan fakta dari lokasi 

penelitian di Polres Brebes Jawa Tengah. 

b. Data Sekunder 

Dalam data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
22

 Data sekunder ini dapat berupa : 

1) Bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang 

Hukum acara Pidana, Berita Acara Pemeriksaan dalam Tindak 

Pidana Pembunuhan di Polres Brebes. 

                                                 
20

 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum,  Bandung : Pustaka Setia, hal 100-101 
21

 Tatang M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, hal. 95 
22

 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

RajaGrafindo, hal 30 
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2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan 

berupa buku literature, makalah, jurnal, hasil penelitian,dan lain-

lain yang membahas tentang penerapan asas praduga tidak 

bersalah  dan tindak pidana pembunuhan. 

3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan kamus 

besar Bahasa Indonesia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam sebuah penelitian lazimnya 

dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan 

pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.
23

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga metode tersebut yaitu 

studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara atau 

interview. Pengamatan studi dokumen, dilakukan terhadap bahan-bahan 

pustaka, sedangkan wawancara dilakukan terhadap Pejabat Penyidik 

Polres Brebes dan tersangka.   

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif di mana 

data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan lapangan dianalisis 

dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara menginterpretasikan 

data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan 

pengertian hukum.
24
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembahasan, 

penganalisaan serta penjelasan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :  

 Bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Pembatasan  dan 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

  Bab Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang  

beberapa landasan teori mengenai tinjauan umum mengenai Hukum Acara 

Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Proses Penyidikan, Hak-Hak 

Tersangka dalam Proses Penyidikan, Asas Praduga Tidak Bersalah dan 

Tindak Pidana Pembunuhan. 

  Bab Pembahasan adalah menjabarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan yang berupa penerapan asas praduga tidak bersalah dan 

kendala-kendalanya dalam proses tindak pidana pembunuhan di Polres 

Brebes Jawa Tengah. 

Bab Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 


