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ABSTRAK 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggetahui hak-hak dan 

konsekuensi hukum bagi seorang yang telah di putus lepas dari segala tuntutan 

dan rehabilitasinya dalam proses hukum, yaitu dalam kepastian hukum bagi 

seorang yang sedang maupun telah melakukan proses hukum. Untuk mengetahui 

pelaksanaan hak-hak bagi seorang yang lepas dari segala tuntutan yang sudah di 

putus dan di beri rehabilitiasinya, serta hambatan atau kendala yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi. Metode penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data 

primer dan data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, 

wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan 

hambatan yang timbul dalam proses hukum, memahami dan mengembangkan 

teori yang di peroleh. 

Kata Kunci: Hak – Hak Dan Konsekuensi Hukum, Lepas Dari Segala 

Tuntutan, Rehabilitasi 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this study was to research the right`s and legal 

consequences for a person who has been in breaking free from all claims and 

rehabilitation in the proceedings, namely the certainty of law for a person who is 

being or has been doing legal proceedings. To determine the implementation of 

the right`s to a free from all claims that have been cut off and given rehabilitation, 

as well as barriers or obstacles that occur in the process of implementation of the 

provision of rehabilitation. This research method using descriptive empirical 

approach. Using this type of primary data and secondary data. Using literature 

data collection techniques, interviews. By using qualitative data analysis. Results 

obtained from this research is to know the implementation of rehabilitation and 

obstacles that arise in the legal process, understand and develop a theory that 

was obtained. 

Keywords: Right`s and Legal Consequences, Remove From All Charges, 

Rehabilitation 
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