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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang  menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan. Semua hak dan kewajiban warga Indonesia untuk menegakkan 

keadilan tidak boleh ditinggalkan. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadikan sistem 

peradilan pidana di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

diberlakukan, hukum acara pidana yang ada di Indonesia adalah Het Herziene 

Inlandsch Reglement (Staatblad 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan 

Undang-Undang Nomor 1 Darurat  Tahun 1951. Dalam pelaksanaannya, 

KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka 

atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat.1 

Semua kepentingan masyarakat harus dilindungi, ini sesuai dengan 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi 

“…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum…”. Untuk membentuk rasa keadilan dan 

                                                            
1 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3-4. 
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dalam masyarakat, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus 

dituntut dan dipidana (bukan hanya yang bersifat pidana, termasuk juga 

tindakan, maupun kebijakan) dan berat ringannya suatu pidana dilihat dari 

tingkat kesalahan dan rasa keadilan. Kepentingan tersangka atau terdakwa 

perlindunganya terlihat dalam proses pemeriksaan, yang meliputi 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.   

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan 

kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 

perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah 

pelaku yang dapat didakwa suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta 

pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa 

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.2 

Pembatasan kebebasan hak seseorang terlihat pada waktu seseorang itu 

diduga melakukan suatu tindak pidana, dan penegak hukum berwenang 

membatasi kebebasan mereka, yaitu melalui proses penangkapan dan 

penahanan. Penangkapan harus dengan atas perintah penyidik, dan yang 

dimaksud dengan penyidik termasuk di dalamnya adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Perintah 

yang dimaksud berupa surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan 

                                                            
2.Ibid. hal. 8. 
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sebelum penangkapan dilakukan, hal ini tidak berlaku apabila dalam hal 

tertangkap tangan.3 

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 

bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal 

ini sangat jelas bahwa setiap penangkapan tidak dapat dilakukan sewena-

wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak 

pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 

yang telah ada”. Pasal ini menerapkan asas legalitas pada dasarnya berlaku 

untuk masa yang akan datang (ke depan), artinya berlaku terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada waktu sesudah hukum (UU) ditetapkan.4 

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum 

atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini.5 

Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan dijelaskan dalam Pasal 

21 ayat (1) KUHAP yaitu: 

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri 

2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti 

                                                            
3 Bambang Poernomo, 2000, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amarta 
Buku, hal.  67. 
4 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 58. 
5 Murofiqudin dan Hartanto, 2001, Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan 
Undang-undang Pelengkapnya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 49. 
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3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana 

Di samping alasan untuk dapat dilakukan penahanan, undang-undang 

juga memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan 

penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. 

Hal ini selaras dengan asas “Presumption of Innocent” yaitu asas praduga tak 

bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah 

atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau 

hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan 

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, 

berdasarkan syarat yang ditentukan. 

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penangguhan penahanan yaitu 

mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu 

penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, 

namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa 

yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya 

belum habis.6 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis akan membahas tentang 

penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara 

pidana. Apabila selama waktu penangguhan penahanan tersangka atau 

                                                            
6 Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP, Jakarta: 
Sinar Grafika, hal. 209. 
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terdakwa tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, maka 

penangguhan penahanan dapat dicabut oleh pihak yang memberikan 

penangguhan penahanan tersebut. Dalam uraian di atas, maka dalam penulisan 

hukum ini, penulis mengambil judul “PENANGGUHAN PENAHANAN 

TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA 

PIDANA” 

 

B. Batasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membatasi masalah yang 

diteliti, sehingga dalam pembahasan diharapkan dapat dilakukan secara tuntas 

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. 

Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penulisan hukum ini 

adalah penangguhan penahanan pada tingkat hakim atau pengadilan. Dengan 

memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Alasan apa saja yang sah untuk mengajukan penangguhan penahanan? 

2. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau 

terdakwa? 

3. Apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan penangguhan 

penahanan? 

4. Upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan penangguhan 

penahanan? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang 

dikemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui alasan yang sah untuk mengajukan penangguhan 

penahanan. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penangguhan penahanan 

terhadap tersangka atau terdakwa itu dapat dilaksanakan. 

c. Untuk mengetahui hambatan di dalam pelaksanaan penangguhan 

penahanan. 

d. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 

hambatan penangguhan penahanan.  

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk mengembangkan teori yang telah diterima penulis selama 

mengikuti kuliah serta melatih kemampuan penulis dalam pembuatan 

karya ilmiah. 

b. Untuk memperoleh data dan bahan yang berguna dalam penyusunan 

penulisan karya ilmiah. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan penangguhan 

penahanan. 
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b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama mengikuti kuliah ke dalam kehidupan nyata pada 

bidang Hukum Acara khususnya mengenai penangguhan penahanan. 

c. Menambah referensi dan gambaran tentang penangguhan penahanan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan 

bagi tersangka atau terdakwa, aparat penegak hukum dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan 

pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Itu 

sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan 

berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan dengan pihak instansi yang 

menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat 

dan jaminan yang ditetapakan instansi yang menahan, dan sebagai “imbalan” 

pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan 

penahanan.7 

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua 

instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan 

penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing 

                                                            
7 R. Soesilo, 2003, Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP), Bandung: Sinar Grafika, hal. 43. 
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instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-

sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Baik penyidik, 

penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk 

menangguhkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada 

dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. 

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak disinggung dalam Pasal 

31 KUHAP  maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau 

dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk 

dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada 

masalah “syarat” dan “jaminan penangguhan”. Akan tetapi, sekalipun undang-

undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan 

kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak 

menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan 

dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan 

sosiologis, psikologis dan preventif. Oleh karena itu, kebebasan dan 

kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari 

sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan 

mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.8 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

                                                            
8 Yahya Haharap, Op.Cit.,hal. 210-211. 
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masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.9 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, 

sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.10 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

bersifat deskriptif. Penelitian  bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang 

penangguhan penahanan. 

2. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum, karena konsep hukum sebagai lembaga 

yang otonom, sedangkan empiris suatu metode studi yang dilakukan 

seseorang melalui penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap 

suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap 

masalah tersebut.11 Dalam hal ini adalah tentang praktik penangguhan 

penahanan di Polresta Surakarta, Kejaksaan Surakarta, dan Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

3. Lokasi penelitian 

a. Poltabes Surakarta 

b. Kejaksaan Surakarta 
                                                            
9 Sumadi Suryabrata, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Raja  Grapindo Persada, hal. 11. 
10 Soerjono Soekanto, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 43. 
11 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1. 
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c. Pengadilan Negeri Surakarta 

4. Sumber data 

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu data primer dan data 

sekunder dan data tersier. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  penelitian 

dan hasil wawancara dari para ahli hukum. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, 

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk meskipun 

penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, misalnya data dari 

kamus, media internet dan sebagainya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.12 

5. Metode pengumpulan data 

a. Studi pustaka 

Yaitu pengumpulan data melalui buku, dokumen-dokumen 

resmi, tulisan-tulisan dan peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan penangguhan penahanan. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.13 Bentuk 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas yaitu wawancara 
                                                            
12 Khudzaifa Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Faukulas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13. 
13 Burhan Ashshofa, 2000, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95. 
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dengan menyiapkan pokok-pokok yang akan ditanyakan, kemudian 

dikembangkan lebih lanjut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

terhadap aparat penyidik Polresta Surakarta, Kejaksaan Surakarta, dan 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

6. Metode analisis data 

Data dikumpulkan dan selengkapnya dan seteliti mungkin untuk 

mempertegas gejala-gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai dan 

mengambil kesimpulan atas data yang diperoleh itu. Analisis data adalah 

suatu proses mengorganisasi dan mengumpulkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh data.14 Adapun 

metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 

BAB I : Dalam bab pendahuluan ini  penulis akan membahas tentang 

latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum. 

                                                            
14 Lexy Meleong, 1994, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal. 103. 
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BAB II : Dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan tentang pengertian 

penangkapan, pejabat yang berwenang melakukan penangkapan, tujuan dan 

alasan penangkapan, dan syarat-syarat sahnya penangkapan. Pengertian 

penahanan, syarat-syarat penahanan, dan pejabat yang berwenang melakukan 

penahanan. Jenis-jenis penahanan, pejabat yang menentukan lamanya 

penahanan, dan pengertian penangguhanan penahanan. 

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang 

membahas, dan menganalisis rumusan permasalahan penelitian yang meliputi 

alasan yang sah untuk mengajukan penangguhan penahanan, pelaksanaan 

penangguhan penahanan, hambatan di dalam penangguhan penahanan, dan 

upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan penangguhan 

penahanan. 

BAB IV : Merupakan kesimpulan tentang akhir dari pembahasan dan 

jawaban atas rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran untuk 

membangun penegak hukum diantaranya penyidik, penuntut umum dan hakim 

dalam memberikan kewenangan penangguhan penahanan. 

 

 


