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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak 
bersalah dalam proses penyidikan dan kendalanya di Polresta Mataram. 
Penelitian ini merupakan jenis  penelitian empiris dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan 
sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan asas 
praduga tidak bersalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Simpulannya adalah asas praduga tidak bersalah ditujukan kepada 
tersangka yang dipandang sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saran yang diberikan yaitu 
sebaiknya aparat kepolisian selaku penyidik tidak melakukan kekerasan, 
penyiksaan, dan ancaman serta tetap menjunjung hak-hak tersangka dalam 
proses penyidikan. 

 
Kata kunci: Penerapan, Proses Penyidikan, Asas Praduga tidak bersalah. 
 

REVIEW THE  APPLICATION OF THE PRESUMPTION OF 
INNOCENCE IN THE PROCESS OF INVESTIGATION IN POLRES TA 

MATARAM 

ABSTRACT 

 The research aims to determine the application of the presumption of 
innocence in the process of investigation and constraints in Polresta Mataram. 
This research is a kind of empirical research using regulatory approach, 
conceptual approaches, and sociological approaches.  The results showed that it 
is essentially the application of the presumption of innocence is in compliance 
with statutory regulations. 

 The conclusion is the presumption of innocence addressed to a suspect 
who is seen as innocent until a court decision having permanent legal force. The 
advice given by the police as an investigator should not commit violence, abuse, 
threats, and upholding the rights of suspects in the investigat in process 

Keywords  : Application, Investigation process, The presumption of innocence. 
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PENDAHULUAN 

Tahap awal dalam proses pencarian suatu tindak pidana adalah proses 

penyelidikan. Penyelidikan adalah memeriksa dengan seksama atau mengawasi 

gerak gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaaan 

penelitian atau pengawasan.1 Dalam memeriksa tersangka penyidik harus 

memperhatikan hak-hak asasi manusia, karena dalam setiap diri manusia 

terdapat harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi. Di dalam KUHAP di 

atur tentang hak-hak yang di miliki oleh tersangka, karena itu suatu pemeriksaan 

khususnya penyidikan, tidak diperbolehkan adanya ancaman atau kekerasan. 

Untuk melindungi hak-hak tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu isinnya 

berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur pada Pasal 8 yang 

berbunyi:“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. Untuk mengetahui penerapan Asas Praduga Tidak 

Bersalah pada tingkat penyidikan maka perlu dilakukan penelitian dan untuk 

itulah penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Kajian Terhadap 

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam 

Proses Penyidikan Di Polresta Mataram” 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :1) Bagaimana Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses 
                                                           

 1Andi Hamzah, Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana 
Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 94. 
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penyidikan di Polresta Mataram?; 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta Mataram?. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :a) Untuk mengetahui penerapan 

Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan perkara pidana di 

Polresta Mataram; b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan perkara 

pidana di Polresta Mataram. 

Adapun manfaat dari penyusunan ini adalah :a) Secara akademik :Untuk 

memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata satu (S1) Program Studi 

Ilmu Hukumm pada Fakultas Hukum Universitas Mataram ; b) Secara teoritis : 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya 

yang terkait dengan penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses 

penyidikan; c) Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian 

yang bertugas didalam melakukan penyidikan perkara pidana. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu suatu bentuk 

penelitian terhadap berlakunya norma hukum dalam masyarakat seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perUndang-Undangan lainnya 

yang memiliki relevansi dengan obyek kajian penelitian khususnya dalam hal ini 

adalah tentang penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah. 
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PEMBAHASAN 

A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di 

Polresta Mataram. 

Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Nico Keijzer 

dalam buku Mien Rukmini yaitu bahwa tersangka dianggap tidak bersalah 

dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini terkait penyidikan, penangkapan 

dan penahanan. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berkaitan 

dengan fakta-fakta, tetapi berkaitan dengan peraturan-peraturan dan 

prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa 

tersangka/terdakwa tidak atau belum dianggap bersalah dan tidak harus 

membuktikan ketikdakbersalahannya sendiri, tetapi nanti ditentukan oleh 

pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk 

membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama 

sebagaimana orang tidak bersalah.2  

Tidak jarang tersangka didalam pemeriksaannya diberikan tekanan-

tekanan dan intimidasi untuk mengakui kesalahan yang belum tentu 

dilakukannya, bahkan dalam beberapa kasus terjadi salah tangkap yang 

dilakukan oleh aparat yang sebelumnya, tersangka diperlakukan tidak sesuai 

dengan hak-hak yuridis berdasarkan KUHAP, sehingga perbuatan tersebut 

tidak sesuai dengan perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hak-hak 

tersangka yang dikemukakan diatas dijamin dan dilindungi oleh Undang-

Undang dalam proses penanganan perkara pidana, hal ini menunjukkan 

                                                           
2
 Mien Rukmini, Opcit, halaman 244. 
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bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak 

asasi manusia (tersangka). Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di 

dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan 

perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas 

bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari 

tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, 

pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut 

terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat 

didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan 

bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan 

keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.3 

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang 

tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban-

kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain 

:1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang 

ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 

22 ayat 3 KUHAP); 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari 

penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, 

bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau 

                                                           

 3Anton Freddy Susanto, Wajah Peradilan Kita Kontriksi Sosial Tentang Penyimpangan 
Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 
hal. 82.  



5 

 

penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP); 3) Kewajiban menaati 

syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani massa 

penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan 

Pasal 31 KUHAP); 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita 

acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP 

dan penjelasannya); 5) Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila 

mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau 

penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 

dan 81 KUHAP); 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan 

yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan 

yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP); 7) Wajib hadir pada hari 

sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa disidang merupakan 

kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa harus hadir di sidang 

pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa 

setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan 

baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP); 

8).Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan 

terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 

182); 9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan; 10) 

Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 

ayat 1); 11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis 

jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan 

banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum 
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memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau 

kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau 

kontra memori banding kepada pengadilan tinggi; 12) Apabila sebagai 

pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan 

dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah 

menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP); 13) Apabila 

terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus 

menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).4 

Untuk mewujudkan pemeriksaan dan persidangan yang sesuai 

dengan hukum, maka di tetapkannya kewajiban yang bertujuan sebagai 

penyeimbang hak dari tersangka atau terdakwa. Kewajiban-kewajiban 

tersebut harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa didalam menjalani 

statusnya sebagai orang yang disangkakan atau orang yang didakwakan 

melakukan suatu perbuatan tindak pidana tertentu. Penerapan Asas Praduga 

Tidak Bersalah terkait dengan dasar obyektif dan dasar subyektif di atas, 

maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hukum 

dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan melebihi jangka 

waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan selama ditahan 

tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat 

kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena 

walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap tidak 

                                                           

 4Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
hal. 40-41.  
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bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia 

bersalah.  

B. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta 

Mataram 

Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana 

perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-

hak tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga Tidak Bersalah, untuk 

perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka perlu dijelaskan mengenai 

pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sekalipun bentuk-

bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk 

sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran 

administratif, prosedural, maupun pelanggaan terhadap diri pribadi 

tersangka. 

Hambatan dalam proses penyidikan yakni salah satunya adanya 

penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan 

penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.Dari hasil wawancara dengan Ipda. 

Gusti Lanang Mahardika pada tanggal 4 Juni 2013, selaku penyidik  di 

Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan bahwa ada beberapa faktor 

penghambat dalam  penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah yang terjadi 

pada proses  penyidikan diantaranya :a) Dalam proses interogasi 

(pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan  kasus-kasus tertentu 
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seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan 

dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk 

didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka 

enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik 

sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya 

kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka  enggan 

untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan 

memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga 

penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar-benarnya 

dari tersangka; b) Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 

penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari 

tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan 

sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban; c) 

Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan 

yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena 

bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung 

menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus 

menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali; d) 

Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu 

permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum 

adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f) 

Selain itu juga, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem 

pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan 
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profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan 

rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini 

termasuk pula mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki 

sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang 

kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan; g) Adanya sistem 

tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas dari 

aparat penegak hukum menjadi rendah dimata masyarakat. Hal ini 

menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum 

seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani suatu kasus sehingga 

masyarakaat awam atau masyarakat yang kurang mengetahui hukum 

cenderung menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka 

masing-masing karena mereka menganggap berperkara di pengadilan 

cenderung bersifat prosedural, berbelit-belit dan hasilnya sering tidak 

memuaskan para pihak atau putusannya sering tidak sesuai dengan nilai 

keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat. 

Dengan adanya faktor-faktor penghambat ini dan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dijelaskan penyusun sebelumnya, pada dasarnya 

perapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta mataram sudah sesuai 

dengan apa yang di atur dalam Undang-undang, namun masih terdapat 

beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyidikan yang 

memungkinkan penyidik  mengesampingkan atau tidak berpedoman pada 

Asas Praduga Tidak Bersalah. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan` 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa :1) Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan 

di Polrestata Mataram mengacu pada KUHAP yang pada dasarnya Asas 

Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut 

dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia 

bersalah; 2) Kendala dalam Penerapan Asas Praduga  Tidak Bersalah dalam 

Proses Penyidikan di Polrestata Mataram antara lain dalam proses interogasi 

(pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan  kasus-kasus tertentu seperti 

kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan 

keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan oleh kecenderungan korban 

enggan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat 

proses penyidikan berlangsung lama dan lamban, dan terkesan sebagai 

hambatan di dalam penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah; 3) Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dijelaskan penyusun sebelumnya, pada dasarnya 

perapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta mataram sudah sesuai 

dengan apa yang di atur dalam Undang-undang, namun masih terdapat 

beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyidikan yang 

memungkinkan penyidik  mengesampingkan atau tidak berpedoman pada 

Asas Praduga Tidak Bersalah. 
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B. Saran 

Untuk memperlancar dilaksanakannya penerapan Asas Praduga Tidak 

Bersalah dalam proses penyidikan di Polrestata Mataram, maka penulis perlu 

mengajukan saran sebagai berikut :1) Hendaknya dalam melakukan tugas 

dan kewajibannya aparat kepolisian di Polrestata Mataram tidak 

menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka 

dengan alasan apapun karena tersangka mempunyai hak diperlakukan 

dengan baik dalam setiap proses pemeriksaan; 2) Aparat kepolisian sebelum 

memulai pemeriksaan terhadap tersangka, hendaknya memberitahukan hak 

tersangka secara lengkap selama dalam proses penyidikan agar tersangka 

mengetahui dan memahami posisinya sebagai tersangaka dan bisa 

menggunakan haknya; 3) Dalam proses pemeriksaan suatu perkara 

hendaknya tidak membeda-bedakan status atau jabatan tersangka dan  tidak 

melakukan tindakan diskriminasi sehingga tercapai suatu keadilan dan 

kesamaan di depan hukum (equality before the law).  
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