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: "Penerapan Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban 

Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh 

Pengadilan" 

Demikian pemyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun. 

Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaranan dalam pemyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh dari karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di Universitas Muhammadiyah Metro. 

karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Jurusan 

Fakultas 

Judul 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil 

penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan 

maupun dari hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut. Jika terdapat 
3: 

Nama 

NPM 



'\ 

Metro, 13 April 2020 

Kepala Unit, 

Judul: 

SURAT KETERANGAN 
UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK) 

Noma : MUHAMMAD IRVAN 
NPM : 16810064 
Jenis Dokumen : SKRIPSI 

Unit Publikasi llmiah Universitas Muhammadiyah Metro 
dengan ini menerangkan bahwa: 

Swodityo Rizkl, S.Si., M.Sc. 
NIDN. 0224018703 

Nomor: l 024/11.3.AU/F/UPI-UK/2020 

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN HAK TERDAKWA 
KORBAN SALAH TANGKAP ATAU DIPUTUS BEBAS (VRIJSPRAAK) 
OLEH PENGADILAN 

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

T elah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (Similarity 
Check) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen 
yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat 
bebas uji kesamaan (similarity check) dengan persentase 
kesamaan � 20%. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir. 



v 
 

IMPLEMENTATION OF LAW AGAINST RECOVERY OF ERROR IN 

PERSONA VICTIM OR ACQUITTAL (VRIJSPRAAK) BY THE COURT 

ABSTRAK 

BY: 

MUHAMMAD IRVAN 

SRN. 16810064 

 

Restoration of the rights of accused victims of error in persona or acquittals 

(vrijspraak) by this court is an attempt to restore legal rights by the state to the 

defendant, which is guaranteed in law in Chapter XII, Part One of Law Number 8 

of 1981 concerning the Book of  Criminal Code Article 95, Article 96, Article 81 

and Article 1 number 22 of the Criminal Procedure Code. Thus, the rights of the 

accused and victims of error in persona have been guaranteed which have been 

acquitted by the court, and therefore the defendant or wrongful victims will 

automatically be able to recover in the form of compensation or rehabilitation. 

 

This research is about 1) Restoration of the rights of error in persona victims or 

acquittal (vrijspraak) by the court 2) obstacles in the implementation of filing 

claims for returning the legal rights of error in persona victims or acquittal 

(vrijspraak) by the court 

 
This research method uses an empirical juridical approach that is carried out by 

interviewing several respondents or competent sources and dealing directly with 

the writing of this thesis, in order to obtain operational data for empirical 

research conducted through field research. 

 

Legal consequences in Criminal case Number 91 / Pid.Sus / 2016 / PN is a 

restoration of legal rights for accused defendants who have been wrongly 

arrested or acquittal because it is based on a decision from a court (vrijspraak), 

so that the accused victim of error in persona or acquittal has the right to get 

return of legal rights. The state apparatus in this case the police, prosecutors and 

courts must be seriously committed in upholding the law fairly and providing 

guaranteed legal rights to the accused victims of error in persona or acquittal 

freely by the court. Then, if those rights are not fulfilled, then the law enforcers 

indirectly have violated the legal rights of the defendant, and this has resulted in a 

guideline which can be carried out by the defendant. 

 

 

Keywords: Implementation, Recovery, Legal Rights, Defendant Vrijspraak 
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PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN HAK TERDAKWA 

KORBAN SALAH TANGKAP ATAU DIPUTUS BEBAS (VRIJSPRAAK) 

OLEH PENGADILAN 

ABSTRAK 

OLEH: 

MUHAMMAD IRVAN 

NPM. 16810064 

 

Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas (vrijspraak) 

oleh pengadilan ini adalah merupakan suatu upaya pengembalian hak-hak hukum 

oleh negara kepada terdakwa, yang mana ini telah terjamin di dalam hukum pada 

Bab XII,Bagian Kesatu Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96 , Pasal 81, dan Pasal 1 angka 22 

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka telah 

terjaminlah hak hak bagi terdakwa maupun korban salah tangkap yang diputus 

bebas oleh pengadilan, dan oleh sebab itu secara otomatis terdakwa ataupun 

korban salah tangkap bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi ataupun 

rehabilitasi. 

 

Penelitian ini mengenai 1) Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau 

diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan 2) hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan mengajukan tuntutan pengembalian hak hukum korban salah tangkap 

atau diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan. 

 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang 

dilakaukan dengan wawancara kepada beberapa responden atau narasumber yang 

berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisian skripsi ini, guna 

mendapatkan data secara operasional untuk penelitian empiris yang dilakukan 

melalui penelitian lapangan. 

 

Konsekuensi hukum dalam perkara Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Met 

adalah sebuah pemulihan hak hukum bagi terdakwa korban salah tangkap atau 

diputus bebas karna didasarkan atas putusan dari pengadilan yang (vrijspraak), 

sehingga terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas berhak mendapatkan 

pengembalian hak-hak hukumnya. Aparatur negara dalam hal ini kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum 

secara adil serta memberikan penjaminan kepastian hak hak hukum kepada 

terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan. Dan apabila 

hak tersebut tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung para penegak hukum 

telah melakukan pelanggaran hak hak hukum terhadap terdakwa, dan ini 

mengakibatkan terjadinya suatu penuntunan yang dapat dilakukan oleh terdakwa. 

 

 

Kata Kunci : Penerapan, Pemulihan, Hak Hukum, Terdakwa Vrijspraak 
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MOTTO 

“ALLAH akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang 

berilmu di antara kamu sekalian” (Q.S. Al-Mujadilah: 11) 

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka ALLAH akan  mudahkan  

baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim, No 2699) 

“Esensi ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan”  

Imam Ghazali 

“Jika seorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan dan 

lidahnya serta dalam kerendahan hatinya kepada ALLAH”  

Hasan al-Bashri 
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PERSEMBAHAN 

Segala puji hanya untuk Allah SWT karna berkat rahmat dan karunianya 

yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan 

mendapatkan shirathal mustaqim, dari iman ini maka patut dan layak bagi kita 

untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, dan 

bentuk dari pada bersyukur tidaklah cukup hanya diucapkan melalui lisan saja 

melainkan diperlukan pula melalui cara mengerjakan amalan-amalan yang Allah 

SWT cintai dan perintahkan, yaitu salah satunya adalah dengan cara berjihad 

bertolabul ilmi, maka dengan segala kekuatan yang ALLAH kuatkan kepada 

penulis,  saya persembahkan sebuah karya yang  sederhana ini yang kutulis 

dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang sangat kukasihi dan sayangi, 

untukmu: 

1. Aku persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu kedua 

orang tua yang telah melahirkanku ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Etty 

Maimanah, atas izin ALLAH SWT tanpa kalian berdua aku tak akan 

mampu untuk menghadapi dunia, tanpa kalian berdua tak akan ada surga 

untukku yang ALLAH janjikan pada setiap hambaNya, dan tanpa kalian 

berdua takan mampu aku menyelesaikan proses pembelajaran dari awal 

hingga sekarang duduk di bangku perkuliahan, sebab ridho kalian sebagai 

orang tua adalah merupakan ridho ALLAH SWT juga. Ayah, Ibu 

izinkanlah aku membalas semua jasamu dengan surga yang Allah janjikan 

untuk kalian, melalui jalan ridha dan doamu untuk selalu membimbingku 

dan menjadikanku dan keturunanku kelak yaitu  anak yang  putuh dan 

nurut serta shalih agar aku dapat menjadi tabunganmu di akhirat kelak, 
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yaitu sebagai anak yang shalih. Dan kita sekeluarga dapat dikumpulkan 

kembali oleh ALLAH SWT di surga firdausnya kelak bersama nabi, 

shiddiqin, syuhada’, dan sahalihin. 

2. Untuk abangku Muhammad Iqbal dan kakak perempuanku (uni) Iga 

Yuniar kalian telah menjadi motivasi nyataku dan pendukungku, selalu 

membantuku dan orang yang paling setia setelah kedua orang tua dalam 

menemaniku mengarungi dunia baik dalam kondisi apapun juga. Kalian 

telah menjadi kakak, sahabat, teman curhat, dan masih banyak peran yang 

kalian mainkan demi menyenangkan dan mendukung adikmu ini, semoga 

kelak kita akan dipersatukan kembali di dalam surganya ALLAH SWT 

dengan keluarga lengkap dari kita masing-masing nantinya. 

3. Untuk keluarga besarku M. Yusuf yang selalu mendoakan, memberi 

nasihat, semangat dan selalu memberikan kasih sayang kepadaku. 

4. Terimakasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen dan dewan staf pada 

jajaran fakultas hukum UM Metro semuanya yang tak pernah lelah dan 

selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan kepadaku. 

5. Terimakasih juga kupersembahkan kepada para sahabatku teman-teman 

kosanku dulu, hingga keluarga baruku yaitu pondok pesantren AT-Tanwir, 

kalian adalah sahabat yang telah menjadi seperti saudaraku dikala aku 

diluar rumah. 

6. Rekan-rekan mahasiswa program studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang 

selalu membantu, berbagi kecerian dan melewati setiap suka dan duka 

selama kuliah, selalu memberikan dukungan kepadaku, dan memeberikan 
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inspirasi dalam hidupku terimakasih banyak. “Tiada hari yang indah tanpa 

kalian semua”. 

7. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro. 
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KATA PENGANTAR 

 

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT, atas taburan cinta dan 

kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 

berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan insyaallah. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi 

besar kita rasulallah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, 

tabiut sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas 

izin ALLAH SWT. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam  

memenuhi tanda berhasilnya menempuh mata kuliah metodelogi penelitian dan 

penulisan hukum. 

Skripsi ini mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pemulihan Hak 

Terdakwa Korban Salah Tangkap Di Wilayah Pengadilan Negeri Metro.Metode 

dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik 

pengumpulan data secara normatif empiris. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan kesabarannya dan 

ketegasannya mampu membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun 

penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada ALLAH 

SWT, semoga kelak ALLAH membalas semua jasa dosen pembimbing yang 

membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis juga sangat berterimakasih 

kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya terutama 

teman-teman yang telah memberi banyak kebutuhan dan keperluan bagi penulis 
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untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sekali lagi penulis ingin 

mengucapkan kebersyukuran kepada ALLAH dan berterimakasih terhadap 

semuanya mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang 

telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini. 
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