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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental 

(staatsfundamentalnorm), yaitu adalah serangkaian norma atau kaidah yang 

menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan negara yang paling 

mendasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dikatakan demikian oleh karena memuat norma atau kaidah 

hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan 

penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 

Agustus 1945. Sifat mendasar atau fundamental dari norma hukum pokok itu 

dalam konteks hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat 

dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan kata lain, dengan jalan 

hukum tidak dapat diubah.1 

Keberadaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok 

kaidah fundamental negara mengandung prinsip-prinsip yang paling mendasar 

sistem hukum negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 

4 dapat dirumuskan sebagai tujuan Negara Indonesia yang dikenal sebagai cita 

hukum (rechts idee), yang berbunyi : 
                                                            

1 Kaelan. 1996. Filasafat Pancasila. Yogayakarta: Paradigma. Hlm. 69. 
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Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, 
serta dengan mewujudakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Oleh karena itu, maka diperlukan sebuah sistem hukum yang mengatur 

mengenai tingkah laku di antara warga negaranya yang termuat dalam hukum 

pidana. Hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua 

perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang 

disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta, 

tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam 

penegakannya.2 

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang 

mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi 

pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan 

hukum pidana formal. Dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana adalah 

hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta 

masyarakat dalam beracara di muka pengadilan pidana.3 Berkaitan dengan 

penegakan tersebut, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat 

penting. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana melegalkan setiap tindakan-

                                                            

2  Ilhami Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di 
Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.. Hlm. 39-40. 

3 Ibid. Hlm. 46. 
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tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan tersebut sekali 

lagi dilegalkan, oleh karena itu legalitas tersebut harus diwujudkan pada suatu 

aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan-tindakan perampasan 

kemerdekaan di luar aturan tersebut.  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan 

yang melegalkan tindakan-tindakan aparat penegak hukum tersebut, oleh 

karena itu, KUHAP dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan setiap 

tindakan aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah merampas 

kemerdekaan manusia. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan 

tersebut di antaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang 

diduga melakukan tindak pidana.  

Penangkapan dalam Pasal  1 butir 20 KUHAP dinyatakan sebagai 

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan 

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang 

diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah 

perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan 

tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM).  Namun, tindakan 

pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tatacara sebagaimana 

diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut.  
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Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut di antaranya adalah 

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, 

penyidik pembantu serta penyelidik atas perintah penyidik, dengan ketentuan 

adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. 

Dengan demikian penyidiklah yang memegang peranan penting dalam 

penangkapan. Hal ini berarti, apabila tindakan penyidik yang melakukan 

penangkapan di luar syarat dan tata cara aturan yang berlaku, maka dapat 

dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan tersebut tidak 

terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah ilegal, oleh 

karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.  

 Beberapa kasus salah tangkap menjadi perhatian masyarakat saat ini 

telah menimbulkan dilematika tersendiri bagi aparat penegak hukum. Banyak 

sekali di media massa diberitakan mengenai kasus-kasus salah tangkap yang 

terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti pada kasus salah tangkap 

Kemat dan Devid yang terjadi di Jawa Timur, itu merupakan pelajaran 

berharga bagi penegak hukum yang mana mereka dituduh sebagai pembunuh 

Asrori.4 

Kesalahan yang terjadi dalam penangkapan tersebut tentu menjadi hal 

yang sangat perlu menjadi perhatian, karena hal tersebut terkaitan dengan hak 

seseorang untuk hidup bebas atau merdeka tanpa adanya pengekangan. Status 

                                                            

4 http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg40720.html 
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sosial dan stigma masyarakat juga kerap kali melekat pada orang yang pernah 

ditangkap meskipun orang tersebut belum tentu bersalah. Asas presumption of 

innocencent (praduga tak bersalah) masih belum dipahami dan disadari oleh 

aparat penegak hukum, lebih-lebih masyarakat pada umumnya. Begitu pula 

asas Akusatur yang menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sekedar 

menjadi obyek pemeriksaaan namun sebagai subyek dengan hak-hak yang 

melekat padanya, oleh karena itu pengakuan tersangka atau terdakwa bukan 

lagi menjadi bukti terpenting seperti masa HIR dulu yang memaksa tersangka 

atau terdakwa untuk mengaku bahkan dengan cara memaksa menggunakan 

kekerasan (asas inkuisitor). 

Dalam konteks HAM, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena 

tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan 

kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak 

asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah 

berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, 

untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret 

demi tegaknya hak asasi manusia dan kebabasan dasar manusia. Perlindungan 

tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, 

melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para 

pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai 

hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. 
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Dengan demikian, penangkapan dalam konteks HAM harus dikaitkan 

dengan perlindungan negara terhadap orang yang ditangkap baik secara 

teoritis maupun praktiknya. Aparat penegak hukum dituntut untuk memenuhi 

ketentuan yang berlaku untuk dapat dikatakan tidak melakukan pelanggaran 

HAM, baik berkaitan dengan prosedur dan hak-hak orang yang ditangkap 

serta keluarganya.  

Polres Sukoharjo sebagai institusi kepolisian dimana penyidiknya 

memiliki kewenangan dapat melakukan penangkapan  terhadap seseorang 

yang diduga melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Polres 

Sukoharjo. Hal ini berarti praktik penangkapan langsung dilakukan oleh 

penyidik Polri, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berada 

dalam lingkup Polres Sukoharjo.  

 Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk 

dikaji yakni mengenai penangkapan dan hak-hak asasi manusia bagi pelaku 

tindak pidana, khususnya dalam praktiknya oleh aparat polisi Polres 

Sukoharjo. Oleh karena itu penelitian mengangkat judul “PENANGKAPAN 

DAN HAM ( Studi Terhadap Praktek Penangkapan Tersangka Pelaku 

Tindak Pidana di Wilayah Polres Sukoharjo ).” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan 

dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi 
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pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada penangkapan yang ditinjau dari sudut 

pandang hak asasi manusia terhadap tersangka pelaku tindak pidana di 

wilayah Polres Sukoharjo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Bagaimana pratik penangkapan dalam perspektif HAM terhadap tersangka 

pelaku tindak pidana di wilayah Polres Sukoharjo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui praktik penangkapan dalam 

perspektif HAM terhadap tersangka pelaku tindak pidana di wilayah Polres 

Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat objektif maupun manfaat subjektif, sebagai berikut: 
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1. Manfaat Objektif 

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya dasar 

pertimbangan dan proses penangkapan tersangka pelaku tindak pidana 

yang ditinjau dalam perspektif HAM, maka diharapkan akan memberikan 

tambahan pengetahuan ilmu hukum bagi aparat penegak hukum, 

masyarakat, dan bagi tersangka pelaku tindak pidana bisa diproses sesuai 

dengan jalur hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya dalam proses 

hukum yang berlaku. 

2. Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi 

syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Kerangka Teori 

Bangsa Indonesia adalah Negara hukum yang mana setiap peraturan yang 

mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang 

fundamental, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar 

yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara 

Republik Indonesia. Selain itu ada Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar 
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filsafat Negara Republik Indonesia serta sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia. 

Menurut Shore dan Voich yang dikutip Kaelan,  Pancasila dikatakan 

sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia serta sebagai pandangan 

hidup bangsa Indonesia karena pancasila merupakan suatu sistem filsafat yaitu 

suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama 

untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan 

yang utuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut :5 

1. Suatu kesatuan bagian-bagian; 

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; 

3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan; 

4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(tujuan sistem); 

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 

Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila pada 

hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri, namun secara 

keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. 

Untuk menyatukan bagian-bagian itu, maka diperlukan suatu aturan 

hukum yang mengaturnya yaitu sebuah sistem hukum yang mengatur 

mengenai tingkah laku di antara warga negaranya yang termuat dalam hukum 

pidana. Fungsi hukum pidana secara umum dibedakan menjadi dua yaitu 

                                                            

5 Kaelan.1996. Pendidikan Pancasila. Yogayakarta: Paradigma. Hlm. 58. 
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fungsi yang umum yang pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan 

lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan 

fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat, dan fungsi yang khusus, yakni 

hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak 

memperkosanya (Rechtguterschautz) dengan sanksi berupa pidana, yang 

sifatnya lebih tajam dan tegas jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat 

pada cabang hukum lainnya.6 

Hukum pidana Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia 

(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur 

secara khusus. Untuk menegakkan dan menjalankan hukum pidana (hukum 

materiil), maka diperlukan hukum acara pidana (hukum formil) yang aturan-

aturanya diatur dalam KUHAP. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dari 

Departemen Kehakiman dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana sebagai 

berikut:  

”Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, 
dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah 
terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 
yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”  
 

                                                            

6 Sudarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni Bandung. Hlm. 167. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan khusus dari hukum acara 

pidana adalah untuk “menemukan suatu kebenaran” sebagai tujuan dari 

hukum acara pidana. 

Dalam proses penegakan hukum acara pidana diperlukan sebuah sistem 

peradilan pidana, yang mana di dalam sistem peradilan pidana tersebut 

terdapat beberapa sub sistem yang mendukung dan bekerja untuk saling 

melengkapi antara satu dengan yang lainnya guna tercapainya penegakan 

hukum yang seadil-adilnya, sub sistem tersebut antara lain : 

1. Kepolisian; 

2. Kejaksaan; 

3. Pengadilan; 

4. Advokad; 

5.  Lembaga Pemasyarakatan. 

Sementara itu, dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, 

sub sistem yang paling berkopenten adalah Kepolisian. Kepolisian selain 

bertugas dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat, juga bisa sebagai 

aparat atau lembaga yang bisa melindungi hak asasi manusia terutama bagi 

para pelaku tindak pidana dari perbuatan main hakim sendiri oleh warga 

masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan para pelaku tindak pidana 

tersebut. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut yaitu :7 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

                                                            

7 Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan 
Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. Hlm. 84-85. 
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2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana; 

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi kejahatannya kembali. 

Hal yang sama pula dijelaskan dalam penegakan hak asasi manusia 

dimana di dalamnya terkandung makna bahwa setiap orang, tidak peduli status 

maupun kedudukannya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak 

asasi manusia, tidak terkecuali bagi para pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah: 

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat 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.” 
 
 Maka Negara dan Pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia 

tersebut tanpa ada perkecualian antara masyarakat pada umumnya maupun 

bagi pelaku tindak pidana. 

Dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR) Pasal 9, 

dikatakan “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara 

sewenang-wenang”. Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap adanya 

perlindungan hak asasi manusia terhadap para pelaku tindak pidana, tidak 

terkecuali dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dalam rangka menjalankan dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak 

pidana. 
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Universal Declaration Of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, 

memperinci hak-hak asasi manusia sebagai berikut:8 

“Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan 
keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk 
mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di 
muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah untuk 
masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat asylum, hak 
untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, 
hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk 
bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan 
pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan 
sosial, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk 
mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan 
dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam 
kemajuan keilmuan.” 
 
Dijelaskan pula dalam UDHR mengenai penangkapan terhadap seseorang 

yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 

9 UDHR, yakni “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang 

secara sewenang-wenang.” Sedangkan dalam Pasal 8 UDHR dijelaskan bahwa 

“Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional 

yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan 

kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.” Hal itu 

menunjukan bahwa adanya perlindungan Hak Asasi Manusia  yang tidak 

membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, baik antara 

masyarakat pada umunya maupun bagi para pelaku tindak pidana. 

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dijelaskan 

pula mengenai hak-hak asasi manusia mengenai penangkapan terhadap 

                                                            

8  Widhayanti, Erni. 1988. Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHAP.  Yogyakarta: 
liberty. Hlm. 27. 
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seseorang yang diatur dalam Pasal 12 UUDS 1950, yakni “Hak untuk tidak 

ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang 

berwenang menurut aturan undang-undang.” 

Maka dari itu diperlukan keseimbangan sistem hukum dalam rangka 

penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh 

para aparat penegak hukum, dalam hal ini penangkapan terhadap tersangka 

pelaku tindak pidana yang dalam sistem penangkapan ini yang paling 

berwenang dalam hal penangkapan tersangka adalah aparat Kepolisian. 

Untuk memberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka 

diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara 

konsisten dan konsekwen sesuai dengan norma-norma hukum pidana bauk 

materiil maupun formal oleh aparat penegak hukum terutama dalam 

menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-

norma moral yang bersumber pada hukum alam dan hukum tuhan.9 Setelah 

hal itu bisa dilakukan maka akan tercipta keselarasan antara penegakan hukum 

dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya, terutama bagi para 

tersangka pelaku tindak pidana. 

KUHAP memiliki dua aspek di satu sisi mengatur kewenangan aparat 

penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan disisi lain 

melindungi Hak Asasi manusia bagi masyarakat dan para tersangka pelaku 

tindak pidana. Apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran hak-hak yang 

                                                            

9  Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan 
Masyarakat”. Jakarta : Restu Agung. Hlm.13. 
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dilakukan oleh aparat, maka tersangka bisa meminta ganti rugi, yang dalam 

pelaksaannya melalui proses Pra Peradilan. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka 

peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai 

proses dan prosedur penangkapan tersangka oleh penyidik Polri sesuai 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pelaksanaannya dimasyarakat, lingkungan Polres Sukoharjo. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis peneliltian yang digunakan adalah deskriptif,10 yaitu untuk 

memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai proses dan 

prosedur penangkapan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia oleh 

aparat Polri maupun dasar penyidik melakukan penangkapan baik secara 

yuridis maupun empirisnya. 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 
                                                            

10 Bambang Sungono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 
35. “Penelitian  deskriptif pada umumnya bertujuan ntuk mendiskripsikan secara sistematis, 
faktual dan akurat terhadap sustu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, 
karakteristik atau factor-faktor tertentu.” 



 

 

16

a. Data Primer 

Data primer diperoleh penulis dari objek penelitian secara langsung 

yakni di wilayah Polres Sukoharjo, dari pihak kepolisian, orang yang 

ditangkap dan keluarganya, penasehat hukum . 

b. Data sekunder 

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, meliputi : 

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara   

Pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

d) Peraturan Peundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

penagkapan serta HAM. 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait 

dengan penangkapan dan HAM. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai 

berikut : 
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a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data -data  yang berupa bahan-bahan 

pustaka. 

b. Wawancara 

  Wawancara dilakukan terhadap aparat kepolisian, tersangka yang 

pernah ditangkap serta keluarganya, dan penasehat hukum yang pernah 

menangani gugatan pra peradilan yang berkaitan dengan penangkapan 

yang tidak sah di wilayah Polres Sukoharjo. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis 

kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad, analisis kualitatif adalah suatu 

analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan 

yang lain, kemudian disusun secara sistematis.11 Dengan demikian, data 

yuridis yang didapatkan serta data empiris dari hasil penelitian akan 

dianalisis sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan yuridis 

empiris mengenai penangkapan dalam perspektif HAM. 

 

 

 
                                                            

11 Winarno Surakhmad. 1988. Paper,Skripsi, Thesis, Disertasi. Bandung : Tarsito. Hlm. 16. 
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H. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab. 

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub bab, yang mencakup 

tinjauan umum tentang proses beracara pidana, tinjauan umum tentang 

penangkapan tersangka, dan tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia. 

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data, berisi praktek penangkapan 

dalam perspektif HAM terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Polres 

Sukoharjo. 

Bab IV  berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran. 
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