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Motto 
 

Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan selalu ada 

kebahagiaan  

dan tidak ada penderitaan,  

tetapi Dia berjanji bahwa akan selalu ada harapan di 

saat  

kesesakan. 

Tetaplah percaya dan berharap pada-Nya!!! 

Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia 

yang member kekuatan kepadaku 

(Filipi 4:13) 
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ABSTRACT 

The title of the writing of this law on the ”Protection of Rights of Suspects 
In Process investigation at the Sleman police station” purpose of writing this law 
is to protect the right to know the suspect in the investigation at the police station 
Sleman if it is in accordance with and to know what obstacles appear in the 
protection of rights of suspects in process investigation at the Sleman police 
station. 

The method of this research in legal writing was normative legal research, 
a research of which was focused on positive legal norm by shape regulations and 
in this research it needed secondary data as main data.  

Based on the results of the discussion and research on the author found 
that the protection of suspects in the investigation at the police station Sleman not 
in accordance with applicable regulations and procedures have not been 
appropriate. Obstacles that arise in the protection of rights of suspects in the 
investigation process is a bottleneck that comes from internal and external Sleman 
Police. External barriers are intended suspect who is being investigated does not 
want to admit or hinder the investigation. While the internal is in terms of a 
limited budget from the government. 

Governments should have procedures or new procedures in dealing with 
suspects who are not working together, provide adequate budget, about providing 
specific training to members of the investigator to be able to work with him better 
as well as the rules that protect the rights of suspects in process investigation. 

 
Keyword : The suspect, investigation 
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INTISARI 

 Judul dari penulisan hukum ini mengenai Perlindungan Hak Tersangka 
Dalam Proses Penyidikan Di Polres Sleman Tujuan dari Penulisan Hukum ini 
adalah untuk Untuk mengetahui perlindungan hak tersangka dalam proses 
penyidikan di Polres Sleman apakah sudah sesuai ketentuan dan Untuk 
mengetahui Hambatan apa saja yang muncul dalam perlindungan hak tersangka 
dalam proses penyidikan di Polres Sleman.  

Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa 
Peraturan Perundang-Undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data 
sekunder sebagai data utamanya. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis 
menemukan bahwa perlindungan tersangka dalam penyidikan di Polres Sleman 
belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum sesuai prosedur yang 
berlaku. Hambatan yang timbul dalam perlindungan hak tersangka dalam proses 
penyidikan adalah hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal Polres 
Sleman. Hambatan eksternal yang dimaksudkan adalah tersangka yang sedang 
disidik tidak mau mengakui atau menghalang-halangi penyidikan. Sedangkan 
internalnya adalah dari segi anggaran yang terbatas dari pemerintah. 

 Seyogyanya pemerintah memiliki tata cara atau prosedur yang baru dalam 
menghadapi tersangka yang tidak bekerja sama, menyediakan anggaran yang 
memadai, memberika pelatihan khusus kepada para anggota penyidik agar mampu 
bekerja dengan lebih baik serta buatnya aturan-aturan yang melindungi hak 
tersangka dalam proses penyidikan. 
 
Kata Kunci : Tersangka, Penyidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 




