
PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU 

TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA 

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Oleh : 

GALUH MAHARDHIKA 
NIM : C 100 070 179 

 
 

 
 
 

 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 



HALAIT{AN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi Skripsr ini telah disef"jui oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I Pembimbing II

{Muchamad lksan, S.H., M.H.)

4/73
{Dr. Nataags* sluumi, S.H., M.Hum.)

1t

B*,as 
Muhammadiyah Surakarta

\-d't'

Mergetahui

Dekan Fakultas Hukum

:J;,,

Iksan, S.H., M.H.)



SURAT PERNYATAAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

B i s mi I I a hi r ra hmn ni r ro hi m

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : GALIIH IVL${r{RDHIKA

NIM : C 100 07A 179

Fakultas/ Jurusan : F{UKIIM / ILMU HUKUM
Jenis : SKRIPSI

Judul : PENANGGT HAN 'PEhIAI{ANAN TERHADAP

TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA

PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:
1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan IIMS atas penulisan

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2, Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakanl mengalihformatkan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data {data base), mendistribusikannya,
serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis
kepada Perpustakan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulisi pencipta.

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Perpustakaan llMS, dari semua bentuk tuntutan hukum
ya.ng timbul atas pelanggarunhak cipta dalamkaryailmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat
di gunakan sebagai semestinya.

Surakarta,

Yang menyatakan

GALUH MAHARDHIKA

111



iv 
 

ABSTRAK 
 

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. Pembatasan 
kebebasan hak seorang terlihat pada waktu seseorang itu diduga melakukan suatu 
tindak pidana, dan penegak hukum berwenang membatasi kebebasan mereka, 
yaitu melalui proses penangkapan dan penahanan. Disamping alasan untuk 
dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan saluran hukum bagi 
seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang 
atau orang) maupun tidak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa itu 
dapat dilaksanakan dan untuk mengetahui pertimbangan penyidik, jaksa, dan 
hakim dalam memberikan ijin penangguhan penahanan.Metode penulisan skripsi 
ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder maupun data primer 
dikumpulkan  dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan 
uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara 
pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa diawali 
dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan diajukan secara tertulis 
oleh keluarga tersangka/terdakwa atau penasihat hukum tersangka/terdakwa. 
Permohonan/permintaan penangguhan penahanan dilakukan dengan memasukkan 
jaminan orang dan  jaminan uang. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan 
penangguhan penahanan adalah mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas 
yang tidak jelas seperti halnya kurang transparannya penangguhan penahanan 
dengan jaminan uang karena akuntabilitas dari laporan yang kurang tertib terutama 
terkait dengan jumlah uang penangguhan penahanan yang seharusnya dilaporkan 
dan disetor pada kas kepaniteraan. Tidak adanya perlindungan terhadap hakim 
juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang 
mempengaruhi keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan dalam 
pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri.  

 
Kata kunci       : Penagguhan penahanan adalah hak dr seorang tersangka atau 

terdakwa. 
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ABSTRACT 

Indonesia is a nation that is based on Pancasila and the 1945 Constitution, 
which upholds human rights and all citizens with equal before the law and 
government. Restrictions on the freedom of the right of a person looks at the time 
it was suspected of committing a crime, and law enforcement authorities restrict 
their freedom, through the process of arrest and detention. Besides the reasons for 
detention, the law also provides legal channels for people to suspended 
imprisonment by using collateral (money or people) or not.The purpose of this 
study is to determine the extent of the implementation of the suspension of the 
arrest of the suspect or defendant could be implemented and to determine the 
consideration of investigators, prosecutors, and judges in giving permission 
surety.The method of writing this thesis, carried out by using a descriptive study 
of empirical legal research approaches. Secondary data and primary data collected 
by literature study and field study. The technique of collecting data through 
interviews and library research both books, legislation, writings, and documents 
related to this study. Analysis of data using qualitative analysis.Based on the 
results of penelitihan and data analysis, it can be concluded that the ordinance 
Execution Moratorium Against Detention suspect or defendant begins by 
submitting a written surety filed by the family of the suspect / accused or defense 
counsel suspect / defendant. Application / request made by inserting surety bail 
and bail people. The obstacles in the implementation of the surety is transparency 
and accountability mechanisms are not clear as well as lack of transparency surety 
bail money because of the accountability report less orderly primarily associated 
with surety the amount of money that should be reported and paid in cash 
secretariat. The absence of protection of judges is also a weakness in the 
determination of surety that affect the judge's decision, but did not result in 
unfairness in the decision of the judges themselves. 

 

Keywords : 
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PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU 

TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA 

 

PENDAHULUAN  

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 

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 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

                                                            
1 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3-4. 
2.Ibid. hal. 8. 
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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.3 

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. 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 

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 

                                                            
3 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 58. 
4  Bambang Poernomo, 2000, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amarta Buku, 
hal.  67. 
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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seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

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 hukum ini, penulis akan membatasi masalah yang diteliti, 

penangguhan penahanan pada tingkat hakim atau pengadilan. Beberapa permasalahan 

yang diteliti sebagai berikut: (1) Alasan apa saja yang untuk mengajukan 

penangguhan penahanan, (2) Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan 

terhadap tersangka atau terdakwa, (3) Apa saja yang menjadi hambatan di dalam 

pelaksanaan penangguhan penahanan, dan (4) Upaya apa yang dilakukan untuk 

menanggulangi hambatan penangguhan penahanan. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui alasan apa 

saja yang untuk mengajukan penangguhan penahanan, (2) Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, 

(3) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan 

penangguhan penahanan, dan (4) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk 

                                                            
6 Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar 
Grafika, hal. 209. 
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menanggulangi hambatan penangguhan penahanan. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan 

penangguhan penahanan, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh selama mengikuti kuliah ke dalam kehidupan nyata pada bidang 

hukum acara khususnya mengenai penangguhan penahanan, dan menambah referensi 

dan gambaran tentang penangguhan penahanan. 

 

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 

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 

                                                            
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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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 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

dan cermat tentang penangguhan penahanan. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu 

penelitian yang menekankna 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.9 Data 

sekunder maupun data primer dikumpulkan  dengan cara studi pustaka dan studi 

lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan 

baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-

                                                            
8Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 210-211. 
9 J. Suprapto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.  
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dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pengambilan tersebut 

dilakukan dengan metode induktif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Alasan-Alasan yang Sah Untuk Mengajukan Penangguhan Penahanan 

 
Alasan-alasan yang sah untuk mengajukan permohonan penangguhan 

penahanan dalam perkara lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta 

dapat dijumpai juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 

248/Pid.B/2011/PN. Ska. khususnya dapat ditemukan alasannya di Surat Penetapan 

Pengadilan Negeri Surakarta No. 248/Pid. B/2011/PN. Ska, terdakwa memohon 

kepada Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan atas terdakwa Sutrisno 

Bin Parto Sudarmo dari tahanan Negara menjadi tahanan kota dan adanya jaminan 

dari terdakwa sendiri, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak 

dan istri; 

2. Terdakwa sanggup menghadiri semua persidangan sehubungan dengan kasus 

yang didakwakan; 

3. Terdakwa akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta. 
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B. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau 
Terdakwa 
 

Secara normatif, tata cara penangguhan penahanan secara rinci tidak diatur 

dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana namun dalam 

peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 27 Tahun 1983 dan petunjuk pelaksanaannya 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tata Cara 

Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.10 

Tata cara permohonan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta 

sebagai berikut:11 

1. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan diajukan secara tertulis oleh 

keluarga tersangka/terdakwa atau menasihat hukum tersangka/terdakwa 

(mengenai format penulisan permohonan dapat dibuat sendiri atau mengisi 

formulir penangguhan penahanan yang telah disediakan oleh aparat yang 

berwenang) 

2. Permohonan/permintaan penangguhan penahanan dilakukan dengan 

memasukkan jaminan yakni: 

a. Jaminan Orang 

Orang yang menjadi jaminan adalah permintaan penangguhan 

penahanan bisa saja penasihat hukum, keluarga atau orang lain yang tidak 

ada hubungannya dengan tersangka/terdakwa yang sedang ditahan dengan 

                                                            
10 Kadim, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi,  Surakarta, Senin, 19 Maret  2012, 
pukul 08.30 WIB. 
11 Kadim, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi,  Surakarta, Senin, 19 Maret  2012, 
pukul 08:30 WIB. 
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catatan orang yang menjadi jaminan tersebut bersedia memberi "pernyataan" 

dan kepastian kepada instansi yang menahan, bahwa penjamin tersebut 

"bersedia" dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang 

timbul apabilah tahanan melarikan diri. 

Dalam hal jaminan, berupa orang maka akan ditetapkan uang yang 

harus ditanggung penjamin bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan uang 

yang telah ditetapkan tersebut baru akan dibayarkan kepada panitera 

pengadilan negeri bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan 

tidak diketemukan. Jaminan penangguhan penahanan dengan jaminan berupa 

orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. NO. 27/1983 dan angka 8 huruf 

c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-

PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama 

dengan tata cara jaminan uang.  

Sebelum lebih lanjut mengurai tata cara pelaksanaan jaminan 

penangguhan dengan orang, ada baiknya dikemukakan lebih dulu arti 

jaminan dengan orang, yakni berupa perjanjian penangguhan di mana 

seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. 

Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang 

tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi 

“pernyataan” dan kepastiaan kepada instansi yang menahan bahwa dia 

“bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang 

timbul apabila tahanan melarikan diri. 
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b. Jaminan Uang 

Besarnya jumlah jaminan uang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi 

yang melakukan penahanan, kemudian uang tersebut disetorkan ke panitera 

pengadilan negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang 

menahan. dalam pemberian jaminan uang, buatlah bukti penerimaan uang 

jaminan dari pejabat yang menerima uang jaminan tersebut. Karena anda 

berhak untuk meminta dikembalikan uang jaminan tersebut saat masa 

panangguhan penahanan telah selesai atau pemeriksaan terhadap perkara 

tersebut telah selesai, dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap, kecuali 

jika tahanan tersebut melarikan diri. 

Tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan dengan uang: 

1) Pejabat atau instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan 

dan secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan. 

2) Uang jaminan disimpan di kepanitera Pengadilan Negeri. Panitera yang 

berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi 

penangguhan instansi penyidik, penuntut umum, pengadilan. 

3) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat 

hukumnya. 

4) Bukti setoran dibuat rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 

huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-

PW.0703/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga, dengan 

perincian: 
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- Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri, 

- Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti 

kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi 

perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan, 

- Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang 

menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol. 

- Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan 

mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan 

penahanan. 

3. Jika penyidik/pejabat yang melakukan penahanan tidak mengabulkan 

permohonan/permitaan penangguhan penahanan dalam tempo 3 hari, maka 

penasihat hukum atau keluarga atau orang lain dapat mengajukan permohonan 

permintaan penangguhan penahanan tersebut kepada atasan pejabat yang 

melakukan penahanan tersebut. 

4. Ada kalanya penangguhan penahanan diberikan dengan syarat tahanan 

(tersangka/terdakwa) melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak 

keluar kota. 

 

C. Hambatan-hambatan di Dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan 

Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penangguhan penahanan tidak 

dapat lepas dari masalah jaminan dan syarat dalam penangguhan penahanan. 

Hambatan pertama, terkait mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas yang 
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tidak jelas kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan 

karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam 

surat perjanjian disebutkan namun hanya menjadi urusan antara petugas yang 

memberikan penangguhan penahanan dengan pihak tersangka tanpa adanya 

laporan secara transparan. Seperti halnya kurang transparannya penangguhan 

penahanan dengan jaminan uang karena akuntabilitas dari laporan yang kurang 

tertib terutama terkait dengan jumlah uang penangguhan penahanan yang 

seharusnya dilaporkan dan disetor pada kas kepaniteraan.  

Hambatan kedua, yaitu seringnya terdakwa melarikan diri akibat lemahnya 

pengawasan terhadap terdakwa dalam memenuhi persyaratan penangguhan 

penahanan. Hal ini memerlukan kerjasama dengan kepolisian dalam 

pengawasannya agar terdakwa merasa diawasi dan terkontrol. Hambatan ketiga, 

yaitu tidak adanya perlindungan terhadap hakim juga merupakan kelemahan dalam 

penetapan penangguhan penahanan yang mempengaruhi keputusan hakim, meski 

tidak berakibat pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dari hakim itu 

sendiri. Hambatan keempat, Pihak panitera pengadilan negeri kadang lalai dan 

tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang 

diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya serta kadang uang jaminan atas 

penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak pernah 
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dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meski terdakwa kemudian 

dinyatakan bersalah oleh pengadilan.12 

 

D. Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan Penangguhan 
Penahanan 
 
1. Untuk menanggulangi hambatan pertama tentang tidak ada laporan mengenai 

jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan, maka 

perlu ditertibkan lagi petugas dilapangan dengan cara perlu menunjuk petugas 

panitera, penuntut umum, maupun pihak kepolisian yang ditugaskan di masing-

masing instansi  tersebut khusus untuk mengurus administrasi jaminan uang 

penangguhan penahanan. 

2. Untuk menanggulangi hambatan seringnya terdakwa melarikan diri akibat 

lemahnya pengawasan terhadap terdakwa dalam memenuhi persyaratan 

penangguhan penahanan maka perlu adanya pengawasan secara berkala dengan 

penegakan aturan wajib lapor sesuai jadwal yang disepakati antara para pihak 

yaitu pihak tersangka/terdakwa dan atau penanggung dengan pihak instansi 

yang berwenang. 

3. Terhadap permasalahan mengenai tidak adanya perlindungan terhadap hakim 

juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang 

mempengaruhi keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan 

dalam pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri maka perlu adanya 

                                                            
12 Kadim, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi,  Surakarta, Senin, 19 Maret 2012, 
pukul 08:30 WIB. 
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kerjasama yang solid antara hakim dengan kepolisian dengan cara saling 

membantu dan berkoordinasi terhadap kebutuhan keamanan hakim itu sendiri. 

 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 

1. Alasan-alasan yang sah dalam pengajuan penangguhan penahanan yang 

diajukan oleh tersangka/terdakwa adalah  terdakwa adalah satu-satunya tulang 

punggung keluarga yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap 

keluarga dan sebagai bahan pertimbangan pemohon bertanggung jawab dan 

berjanji menjamin/bersedia menghadirkan klien kami, jika sewaktu-waktu 

diperlukan pada setiap hari sidang di pengadilan negeri. 

2. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau 

Terdakwa diawali dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan 

diajukan secara tertulis oleh keluarga tersangka/terdakwa atau penasihat 

hukum tersangka/terdakwa. Permohonan/permintaan penangguhan penahanan 

dilakukan dengan memasukkan jaminan orang dan  jaminan uang. Pejabat atau 

instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan dan secara jelas 

disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan. 

B. Saran 

1. Terhadap para penegak hukum (penyidik, jaksa maupun hakim) hendaknya 

lebih selektif dalam memberikan ijin atas permohonan pengajuan 

penangguhan penahanan yang dilakukan oleh pemohon. Hendaknya penegak 
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hukum lebih mempertimbangkan rekam jejak kehidupan masa lalu terdakwa 

apakah terdakwa merupakan residivice atau baru pertama kali melakukan 

tindak pidana. 

2. Terhadap pemerintah dalam hal ini legislatif yang merupakan lembaga 

pembuat regulasi yang berlaku secara nasional, ke depan perlu diperhatikan 

tentang tidak jelasnya nilai jaminan uang yang diberikan KUHAP dalam 

pemberian penangguhan penahanan dapat menciptakan ketidakpastian bagi 

penegakan hukum. 

3. Sebaiknya ke depan pemerintah dapat menetapkan besarnya pembayaran 

berupa uang/barang atas sanksi jaminan orang  jika ternyata 

tersangka/terdakwa melarikan diri selama 3 (tiga) bulan. 
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