
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 



 



 

Motto : 

 

- Orang-orang bijaksana akan memakai penggetahuannya seperti mereka 

memakai jam tangan mereka, bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk 

keperluan mereka sendiri. 

 

- Tidak ada orang yang sama sekali bebas, dia tunduk pada kekayaan, pada 

nasib, pada hukum, atau pada orang yang mencegah dia bertindak sesuai 

kehendaknya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                 Kupersembahkan karya ini untuk : 

 

- Orangtuaku ( alm. Bapak ) 

- Istri dan anak-anakku tersayang 
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ABSTRAK 

 Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna 

menemukan tersangkanya. Baik yang tertangkap tangan maupun dalam proses 

penangkapan dan penahanan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum 

pidana yang dinamakan “Asas Praduga Tak Bersalah” ( Persumption of Innocent), 

dimana asas tersebut menentukan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai 

ada suatu keputusan dari Pengadilan Negeri yang membuktikan bahwa ia bersalah. 

 Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana perlindungan hak-hak tersangka 

dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap 

tangan serta hambatan-hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam 

proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan? 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Yuridis Normatif. Tipe 

penelitian Yuridis Normatif adalah suatu penelitian hukum yang berdasarkan atas 

penelitian pustaka untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas 

hokum, “Kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

langsung dengan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pencurian 

tertangkap tangan di tingkat penyidikan . Spefikasi penelitian dalam penulisan ini 

bersifat diskritif, yaitu penelitian yang hanya melukiskan atau menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori  ilmu 

hukum dan suatu keadaan obyek tertentu secara factual dan akurat mengenai 

perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan pencurian tertangkap 

tangan di tingkat penyidikan . Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa teori hukum dan perundang-undangan, 

selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan skripsi yang disususn secara induksi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai perlindungan hak-

hak tersangka dalam proses penahanan pencurian yang tertangkap tangan di Polsek 

Pedurungan Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut : Perlindungan hak-hak 

tersangka dalam proses pencurian tertangkap tangan dilakukan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan 

dibuatkan berita acara penahanan guna pengadaan pemeriksaan perkara tindak 

pidana tertangkap tangan. Hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik 

dalam proses penahanan pencurian tertangkap tangan di Polsek Pedurungan adalah : 

didalam proses pemeriksaan  di Pengadilan tersangka tidak mau didampingi 

penasehat hukum dan tersangka merupakan penduduk disekitar lokasi kejadian, 

sehingga penyidik melakukan pemeriksaan dengan hati hati agar tidak menimbulkan 

gejolak di masyarakat.  

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pencurian, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan 
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