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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini 

secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

yang berbunyi:  

”Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) , tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka (Machtsstaat)” .  

Disebut pula bahwa:  

”Pemerintah Indonesia berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak 

bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)“ 

Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke 

tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 

”Negara Indonesia adalah negara hukum”.
1
 

Kejahatan merupakan perilaku yang melanggar  hukum, undang-undang, 

dan norma yang tumbuh dimasyarakat, dan salah satu bentuk kejahatan adalah 

pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat.” 

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena 

pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.  

                                                           
1
 Muchamad iksan, 2012, Hukum perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana indonesia, 

Surakarta, Muhammadiyah University Press, halaman 1.  
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Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat dengan pembunuhan 

berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari 

seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia”.
2
 Pengertian nyawa adalah 

yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti 

menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut  

“pembunuhan”.
3
 

Dalam undang-undang, tentang kejahatan pembunuhan diatur dalam 

Rumusan Pasal 338 KUHP berbunyi:  

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. 

Pasal 339 berbunyi: 

 “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 

pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 

peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, 

diancam dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun”. 

Serta Pasal 340 berbunyi:  

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu 

pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati 

                                                           
2
 Aswin Nugraha, 2012, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan, Surabaya,  

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur,  hlm. 1  
3
 Leden Merpaung, 2005, tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, Jakarta Sinar grafika,  hlm.4 
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atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara 

selama-lamanya 20 tahun”. 

Walaupun pembunuh dianggap tercela, tidak manusiawi tetapi pelaku 

pembunuhan tetap harus mendapat perlindungan hukum. Sehingga ia memiliki 

hak untuk membela diri sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945  menentukan 

”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  mempertahankan hidup 

dan kehidupannya,” 

Serta dalam proses penyidikan tersangka tidak dapat memperoleh 

diskriminasi sesuai Pasal 28 I ayat (2) yang berisi  

 ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu”. 

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa “KUHAP telah mengangkat dan 

menempatkan tersangka atau terdakwa, dalam kedudukan yang berderajat, 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan 

yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi 

(his entity and dignity as a human being)”.
4
 Sehingga “tersangka harus 

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia 

harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek.” 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mencoba 

mengkaji lebih dalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tersangka 

kasus pembunuhan, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

                                                           
4
 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,  Penyidikan dan 

Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1-2 
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dengan judul “PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM 

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah 

yang hendak dikemukakan  adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum hak pelaku kejahatan pembunuhan dalam 

proses penyidikan? 

2. Bagaimana efektifitas hukum acara pidana dalam melindungi hak asasi 

pelaku kejahatan pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 

3. Apa saja hambatan merealisasikan perlindungan hak tersangka dalam proses 

penyidikan di Polresta Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan 

penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan 

arah pada penelitiannya.
5
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
5
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Gravindo Persada, hal. 39. 
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1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pelaku kejahatan pembunuhan 

dalam proses penyidikan di Polresta Surakarta. 

2. Mengetahui efektifitas Hukum Acara Pidana dalam melindungi hak asasi 

pelaku kejahatan pembunuhan dalam sistem pidana Indonesia. 

Adapun  manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dibuat peneliti ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum di 

bidang pidana, baik dari segi perundangannya maupun dari segi 

penerapannya khususnya tentang Praktik perlindungan hukum terhadap 

tersangka dalam proses penyidikan. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan 

oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum 

pidana, khususnya dibidang perlindungan hukum terhadap tersangka dan 

terdakwa pembunuhan, serta dapat memberikan informasi dan pendapat 

yuridis kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat dan aparat 

penegak hukum. 

 

D. Kerangka pemikiran 

Kejahatan terdiri dari dua jenis yaitu kejahatan umum dan kejahatan 

khusus.Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan umum. Tindak 

pidana terhadap nyawa dalam KUHAP, dimuat pada bab XIX dengan judul 
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kejahatan terhadap nyawa orang,yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan 

350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai 

berikut: 

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia 

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan 

3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.
6
 

Dilihat dari segi kesengajaan(dolus), maka tindak pidana terhadap 

nyawa terdiri atas: 

a. Yang dilakukan dengan sengaja 

b. Yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat 

c. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, atas keinginan 

yang jelas dari yang dibunuh. 

d. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri 
7
 

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap “nyawa” tersebut pada 

hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX 

b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan,diatur dalam bab XXI 

c. Karena tindak pidana lain,mengakibatkan kematian yang diatur antara 

Pasal 170, 351 ayat 3,dan lain-lain.
8
 

Di dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara 

beberapa pihak yang saling   berhadapan itu, terdapat hakim yang tidak 

                                                           
6
 Laden merpaung, Op.Cit., hal 19 

7
Ibid. 

8
Ibid. 
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memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem 

pemeriksaan akusator (accusatoir), dahulu dipakai sistem inkisitor 

(inquisitoir), yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan 

hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.
9
 Yang terpenting 

diantara pihak ini tentulah terdakwa, karena dia yang menjadi fokus 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya 

berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa,dan diadili 

disidang pengadilan.
10

 Tersangka atau terdakwa diberikan diberikan 

seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 

68. Hak-hak itu meliputi yang sebagai berikut ini: 

1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 

ayat 1, 2, 3). 

2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya 

tentang apa yang disangkakan  dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir 

a dan b).  

3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan 

hakim seperti tersebut dimuka (Pasal 52). 

4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1) 

5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap pemeriksaan (Pasal 54) 

                                                           
9
 Prof.dor.jur.Andi Hamzah, 2008, hukum acara pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal.64 

10
 Ibid., hal 65 
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6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk 

oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan bagi 

tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-

Cuma. 

7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing ntuk 

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 

2) 

8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang 

ditahan (Pasal 58). 

9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang 

serumahdengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat 

bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk 

berhubungan dengan keluarga dengan maksut yang sama diatas (Pasal 59 

dan 60). 

10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan 

denganperkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau 

untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61). 

11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat 

denganpenasehat hukumnya (Pasal 62). 

12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima 

kunjungan rohaniawan (Pasal 63). 

13)  Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli a de 

charge (Pasal 65) 



9 
 

 
 

14) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 

68)
11

 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk 

mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.
12

 

Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan maksimal 

maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah hukum 

ini adalah melalui pendekatan yuridis-empiris, yaitu menganalisa 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum 

terhadap tersangka, apakah sudah sesuai dengan penerapannya di Polresta 

Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang ingin 

menggambarkan secara lengkap tentang perlindungan hukum hak tersangka 

perkara pembunuhan pada penyidikan perkara pembunuhan di Polresta 

Surakarta 

3. Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut : 
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Ibid ., hal 69-70 
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 Mohammad Nazir, 1999, Metode Penelitian, Jakarta: Erlangga, hlm. 51 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari praktik penyidikan 

di Polresta Surakarta dan Lembaga bantuan Hukum Mawar saron sebagai 

kuasa hukum tersangka. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini, berupa bahan-bahan pustaka.Fungsi data sekunder adalah untuk 

mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian 

ini yaitu: 

1) Perundang-undangan 

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penyidikan dan 

perlindunganhukum terhadap tersangka pembunuhan 

3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan tersangka 

pembunuhan 

4) Informasi yang dikutip dari internet 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari bahan-bahan hukum yang yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum dan hak tersangka pembunuhan. 
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b. Studi Lapangan 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan cara tanya jawab 

kepada aparat penegak hukum di Polresta Surakarta dan kuasa hukum 

yang mendampingi tersangka guna mendapatkan informasi yang benar 

keterkaitan antara penelitian penulisan karya ilmiah hukum yang dibuat. 

5. Metode Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang 

dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari peraturan yang melindungi 

hak-hak tersangka pembunuhan apakah sudah sesuai dengan praktik di 

Polresta Surakarta. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk 

mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan, dimana bagian berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, 

metode penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan 

tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang 

penegak hukum, tinjauan umum tentang sistematika peradilan pidana,tinjauan 

umum tentang hak hak tersangka dan terdakwa. 



12 
 

 
 

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

menguraikan tentang  bentuk perlindungan hukum pelaku kejahatan 

pembunuhan DI Polresta Surakarta apakah hak-hak tersangka sudah 

direalisasikan, data diambil dari wawancara kepada penyidik Polresta 

Surakarta dan Kuasa hukum tersangka . 

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil, 

berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan 

tersebut. 

 

 

 


