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Abstrak 

Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka pemberian 

sanksi/pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diperlukan tahapan/proses beracara 

sampai diputus oleh hakim. Tahapan bercara tersebut dimulai dengan adanya 

penyelidikan kemudian masuk dalam proses  penyidikan, setelah itu pembuatan 

dakwaan oleh penuntut umum dan tahap terakhir adalah pemeriksaan di 

pengadilan sampai diputusnya oleh hakim. Implikasi dalam penegakan hukum 

yang adil salah satunya salah satunya adalah memberikan penangguhan kepada 

tersangka yang ditahan. Pemberian penangguhan sangat bergantung kepada 

instansi yang terkait dalam memberikan penangguhan penahanan. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengacu 

pada peraturan beserta doktrin yang berlaku pada penangguhan penahanan 

kemudian mengkonparasikan dengan data yang ada dilapangan dengan cara 

wawancara dengan penyidik sebagai instansi yang juga mempunyai kewenangan 

untuk mememberikan penangguhan penahanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pertimbangan para penyidik dalam memberi penangguhan 

penahanan karena peraturan perundang undangnan memberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada penyidik untuk memberikan penangguhan penahanan. 

 

Kata kunci: penangguhan penahanan, hukum acara pidana, hak tersangka  

 

Abstract 

To realize law enforcement in the context of imposing sanctions / punishments for 

perpetrators of criminal acts, proceedings are required until a judge decides. This 

stage begins with an investigation and then enters the investigation process, after 

which the public prosecutor is making an indictment and the final stage is an 

examination in court until the judge decides. One of the implications for fair law 

enforcement is the provision of suspension to detained suspects. The provision of 

deferral is very dependent on the relevant agencies in providing suspension of 

detention. This research method uses an empirical juridical research method by 

referring to the regulations and doctors that apply to detention suspension and 

then explaining the existing data in the field by interviewing investigators as an 

agency that also has the authority to provide suspension of detention. The purpose 

of this research is to find out how the investigators consider a suspension of 

detention because the statutory regulations give full authority to investigators to 

provide a suspension of detention. 

 

Keywords: suspension of detention, criminal procedural law, the suspect right 

 

1. PENDAHULUAN 

Penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut, antara lain 
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nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemoderenan 

musyawarah, perlindungan hak-hak asasi, dan sebagainya (Iksan,  2012). 

Penahanan bukanlah semata-mata hukuman bagi terdakwa maupun 

tersangka akibat dari perbuatannya. Terdakwa atau tersangka masih masih 

mendapatkan asas praduga tak bersalah sampai hakim memutuskan bersalah. 

Terdakwa atau tersangka juga memperoleh hak salah satunya adalah hak meminta 

penangguhan penahanan (Harahap,  2018). Seorang tersangka atau terdakwa yang 

telah diberikan penahanan untuk sementara waktu, kehilangan kebebasannya 

untuk sementara waktu sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun, agar 

aktivitasnya tidak terganggu tersangka diberikan hak untuk mengajukan 

penangguhan penahanan (Hamzah, 2001). 

Penangguhan penahanan dapat dilakukan: Dengan syarat, yang dalam 

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14. PW. 07.03. Tahun 

1983, Tanggal 10 Desember 1983 berisi : syarat-syarat tersebut dimuat dalam 

“perjanjian”, dengan jaminan orang atau uang dan syarat yang tercantum dalam 

“perjanjian”. Peraturan RI Nomor 27 Tahun 1983mengatur tentang “jaminan 

Penanguhan Penahanan “pada Bab X Pasal 35 tentang jaminan uang sebagai 

berikut. Mengenai jaminan uang , diatur dalam Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 

Tentang Pelaksanaan KUHAP dalam ayat (1) (Harahap,  2018). 

Pada aturan mengenai diberikannya penangguhan penahanandalam hal ini 

di khususkan penangguhan penahanan dalam penyidikan tidak diatur mengenai 

minimal ancaman pidana yang dapat diberikan penangguhan.  Terkait dengan 

jaminan uang pada penangguhan penahanan tidak diatur secara spesifik tentang 

besarnya nominal uang untuk dapat dijaminkan, besarnya nominal uang sangatlah 

tergantung kepada penyidik sebagai pemberi penangguhan penahanan. Akibtanya 

sesorang yang ditahan dan  tidak mempunyai relasi atau hubungan kepada instansi 

terkait akan ditolak dengan alasan instansi terkait tidak setuju dengan penjamin 

yang diajukan.     

Islam bukanlah suatu agama saja, tetapi Islam adalah suatu jalan yang 

lengkap, mencakup seluruh lapangan hidup manusia, Islam memberikan 

bimbingan untuk semua kegiatan individu dan social, material dan moral, 
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ekonomi dan politik, hukum dan budaya, nasional dan internasional (Santoso, 

2016). 

Berdasarkan hal yang telah diuraiakan pada latar belakang diatas maka 

penulis tertarik untuk menelitinya dan menulisnya ke dalam penyusunan hukum; 

”Penangguhan Penahanan dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Surakarta, 

Polres Sukoharjo dan Polres Karanganyar” 

 

2. METODE  

Metode pendekatan yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dipakai guna 

memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan terkiat dengan 

penangguhan penahanan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pembahasan Mengenai Lamanya Ancaman Pidana Yang Berpengaruh 

Terhadap Disetujuinya Pemberian Penangguhan Penahanan dan Kepada 

Besarya Nominal Uang Sebagai Jaminan 

Hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-

hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah suatu proses hukum yang adil 

(Fuady dan Laura, 2015). Berdasarkan Pasal 31 KUHAP ayat (1) KUHAP, 

penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau 

hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dengan jaminan uang atau 

orang ataupun tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan (Toha, 

2010). Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi 

penegakan hukum, salah satunya yaitu kepada penyidik atau penyidik pembantu. 

Faktor syarat merupakan dasar dalam pemberian  penangguhan penahanan, dapat 

dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 KUHAP yang berbunyi “berdasarkan 

syarat yang ditentukan” baik itu dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.  

Penetapan jaminan bersifat fakultatif atau tidak wajib, agar syarat-syarat 

penangguhan benar-benar ditaati akan lebih baik penangguhan disertai dengan 

jaminan. Cara demikian lebih tepat dipertanggungjawabkan demi upaya 
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mempekecil tahanan melarikan diri. Proses dalam penangguhan penahanan ada 

dua macam jaminan yaitu penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau 

penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Uang jaminan tersebut siaftnya 

hanya titipan dan berubah sifatnya menjadi kepemilikan Negara apabila tersangka 

melarikan diri dan tiga bulan tidak ditemukan (Marpaung, 2008). Intansi yang 

terkait atau penegak hukum yang melakukan penahanan diberikan kewenangan 

sepenuhnya oleh undang undang untuk menentukan besarnya nominal uang yang 

harus dijaminkan. Begitu pula disetujuinya atau diberikannya penangguhan 

penahanan  

Menurut keterangan IPTU. Catur Agus Yudho Praseno. S.H., M.H. pernah 

menerima permohonan penangguhan penahanan. Penangguuhan penangguhan 

penahanan yang diajukan disetujui karena dengan alasan. Alasan tersebut dinilai 

dari alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan obyektifnya  yaitu tersangka 

merupakan tulang punggung keluarga, tersangka baru pertama kali melakukan 

tindak pidana, tersangka menempuh pendidikan, tersangka dalam kondisi tertentu 

(mempunyai penyakit bawaan). Dan alasan subyektif tersebut adalah, seperti yang 

dijelaskan lasan penhanan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan tidak adanya stigma 

negatif dari masyrakat dari kasus tersangka tersebut menjadi sorotan public. 

Karena Penngguhan Penahanan sendiri sangatlah riskan apabila dipandang dari 

sudut masyarakat biasa yang kurang sadar hukum khususnya pada hukum acara 

pidana. Dalam memberikan penangguhan penahanan tidak melihat pada ancaman 

pidana tersangka, tapi permberian penangguhan berdasarkan pada alasan subyektif 

dan obyektif oleh penyidik. Dalam memberikan penangguhan penahanan, lebih 

menghimbau kepada tersangka yang mengajukan penangguhan dengan 

menggunakan jaminan orang tidak menggunakan jaminan uang, karena dinilai 

penangghan penahanan dengan jaminan uang memerlukan proses yang begitu 

rumit karena harus melibatkan pengadilan yaitu pada ketetapannya sehingga 

kefokusan terhadap penyidikan menjadi terganggu karena system penangguhan 

penahanan dengan jaminan uang  yang di nilai begitu rumit. Serta tidak akan 

memberikan penangguhan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak 

pidana pembunuhan karena tindak pidana pembunuhan sangat menjadi sorotan 
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masyarakat, yang akan berimbas buruk bagi instansi kepolisian apabila tersangka 

yang melakukan tindak pidana pembunuhan diberikan penangguhan.  

Menurut keterangan AIPTU. Damas Purnomo. S.H. pernah menerima 

permohonan penangguhan penahanan seperti dalam memberikan penangguhan 

penahanan kepada tersangka SP. Alasan subyektifnya mengacu  pada Pasal 

dilakukannya penahanan yaitu Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pemberian 

penangguhan penahanan oleh Damas Purnomo kepada tersangka SP karena 

melihat dari aspek kemanusiaan bukan melihat dari ancman pidana dari tersangka 

SP. Karena sangat tidak manusiawi apabila orang yang sedang mengalami sakit 

stroke (lumpuh) masih berada di dalam tahanan. Maka permohonn yang disetujui 

oleh Damas Purnomo. S.H telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, 

apabia permohonan yang diajukan oleh tersangka SP menggunakan jaminan uang, 

besarnya nominal yang harus dijaminkan haruslah seperempat dari kerugian 

korban apabila yang dilakukan adalah tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

material. Seperti contoh apabila diduga  tidak pidana yang dilakukan adalah 

tindak pidana penipuan yang menyebabkan kerugian material kepada korban 

sebesar Rp.100.000.0000 (seratus juta rupiah) maka nominal uang yang harus 

dijaminkan minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 

Pemberian nominal uang untuk menajdi jaminan dalam penangguhan penahanan 

berdasarkan pada kerugian material yang di timbulkan kepada korban. Jaminan 

uang yang diatur hanya memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap instansi 

yang melakukan penahanan untuk menetapkan jumlah uang seperti pada Pasal 35 

PP no 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.  

Menurut keterangan Priyono, yang menjabat sebagai penyidik pembantu 

di Polres Karanganyar Disetujuinya penangguhan penahanan akan dinilai dari 

beberapa pertimbangan. Antara lain, yaitu tersangka adalah kepala rumah tangga 

atau menjadi tulang punggung keluarga karena banyak banyak nasib dan masa 

depan orang lain yang menjadi kewajibannya atau tersangka sedang menempuh 

pendidikan. Pertimbangan kedua yaitu tentang tidak diberikannya penangguhan 

penahanan yaitu melihat pada alasan apakah tersangka mempunyai dendam 

dengan korban atau mempunyai etika jahat, dalam melihat masih adanya dendam 

etika jahat dapat  dilihat dari kesimpulan keterangan tersangka pada saat di 
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lakukannya Berita Acara Pemeriksaan. Dari proses tersebut akan dapat dilihat 

tersangka masih mempunyai dendam atau tidak.apabila tersangka masih 

mempunyai dendam maka tidak akan diberikan penangguhan penahanan. Serta 

akan ditolaknya penangguhan penahanan karena tersangka melakukan tindak 

pidana pembunuhan. 

Pemberian penangguhan kepada tersangka yang sedang menjalani 

penahanan pada proses penyidikan tidak bergantung kepada berapa lama ancaman 

pidananya. Pemberian penahanan jelas akan di tolak apabila tersngka yang 

mengajukan penangguhan ditahan karena melakukan tindak pidana pembunuhan 

Pasal 338 dan 340 KUHP, karena dianggap orang yang melakukan pembunuhuan 

diduga keras menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. 

3.2 Garis Besar Mengenai Lamanya Ancaman Pidana Yang Berpengaruh 

Terhadap Disetujuinya Pemberian Penangguhan Penahanan dan Kepada 

Besarya Nominal Uang Sebagai Jaminan 

Pasal 31 KUHAP memberikan kewenangan sepenuhnya kepada instansi yang 

berwenang  untuk diberikannya penangguhan  penahanan. dlam hal ini penyidik 

ancaman pidana sangat berpengaruh pada disetujuinya penangguhan penahanan. 

Pada tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidanya bisa sampai hukuman 

mati tidak akan diberikan penangguhan oleh penyidik dengan berbagai 

pertimbangan subyektif dari penyidik. Dalam hal penetapan besarnya uang 

jaminan yang ditetapkan oleh penyiidik mengacu kepada seperempat kerugian 

yang diderita oleh korban. Penetapan uang jaminan terssebut oleh penyiidik sesua 

dengan Pasal 35 UU no 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, karena 

dari pasal tersebut memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan 

besarnya nominal sebagai jaminan dalam penaggguhan penahanan.    

3.2.1 Pembahasan Orang yang Berhak Menjadi Penjamin Dalam Penangguhan 

Penahanan 

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus siapa yang 

berhak untuk menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan. pasal 31 KUHAP 

hanya menagtur tentang memberian penangguhan dengan atau jaminan tidak 

mengatur secara rinci siap yang berhak menjadi penjamin. Tersetujuinya jaminan 

orang sangatlah tergantung pada penyidik yang menahan. Jaminan penangguhan 
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berupa orang pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian dimana seorang 

menyediakan diri dengan suka rela sebagai jaminan. Penjamin memberi 

pernyataan dan kepastian kepada instansi yang mehanan bahwa dia bersedia 

bertanggunngjawab memikul segala resiko dan akibat yang  timbul apabila 

tahanan melarikan diri (Toha, 2010).  

Menurut keterangan Penyidik Catur Agus Yudho Praseno. S.H.,M.H, 

terkait penangguhan penahanan dengan jaminan orang  lebih memilih kepada 

keluarga tersangka, kuasa  hukum tersangka, dan tokoh masyarakat di tempat 

kediaman karena dinilai mereka mampu menjaga tersangka agar tidak melakukan 

perbuatan seusuai yang di janjikan dalam pengajuan permohonan penangguhan. 

Dalam hal ini keluarga dinilai tidak mungkin mendukung tersangka untuk 

melakukan perbutan yang dilarang yang berkaitan dengan penangguhan 

penahanan karena keluarga tidak menginginkan hukuman semakin berat kepada 

tersangka. Kemudian, kuasa hukum dinilai paham akan konsekuensi hukum. Dan 

yang terakhir tokoh masyarakat setempat, Maka dari itulah penjamin akan turut 

dikenakan tindak pidana membantu dalam rangka pengwasan terhadap tersangka. 

Spesifikasi orang yang boleh menjadi penjamin dalam penangguhan 

penahanan menurut Penyidik Pembantu Damas Purnomo. S.H adalah  keluarga 

yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana atau kasus yang kaitannya dengan 

terangka ataupun kuasa hukum tersangka. Karena keluarga  dinilai dapat 

bertanggungjawab untuk sepakat memberi arahan agar terangka tidak 

menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya 

lagi. Dan keluarga dinilai mampu melakukan kewajibannya untuk wajib lapor 

untuk memeriksa keadaan dan kondisi tersangka. Alasan untuk kuasa hukum 

sebagai penjamin karena kuasa hukum dinilai paham akan konsekuensi hukum 

yang timbul akibat penangguhan penahanan.  

Menurut keterangan Penyidik Pembantu Priyono memberi persyaratan 

kepada pemohon penangguhan penahanan dengan jaminan orang, yaitu penjamin 

haruslah keluarga atau kuasa hukumnya. Karena keluarga dan kuasa hukum 

dinilai dapat membantu kepolisian untuk mengawasi tersangka dengan cara wajib 

lapor pada hari-hari tertentu. Keluarga dan kuasa hukum dinilai tidak akan 

menjerumuskan tersangka ke dalam hukuman yang lebih berat karena kesenangan 
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sesaat yaitu melarikan diri. BRIPKA PRIYONO akan memberikan konsekuensi 

kepada penjaminan yaitu dengan Pasal 56 KUHP yaitu ikut serta atau membantu 

melakukan tindak pidana. 

3.2.2 Garis Besar Orang Yang Pantas Menjadi Penjamin Dalam Penangguhan 

Penahanan 

Penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka yang 

mengajukan penangguhan lebih menghimbau apabila penangguhan penahanan 

diajukan dengan jaminan orang. Yang dinilai pantas oleh penyidik sebagai 

penjamin adalah keluarga tersangka yang tidak ada sangkut pautnya dengan 

tindak pidana dan kuasa hukum tersangka. Alasan tersebut karena mereka dinilai 

akan membantu untuk mengawasi tersangka saat diberikannya penangguhan 

penahanan, dan dinilai tidak akan menghimbau kepada tersangka melakukan 

perbuatan yang dilanggar.  

3.2.3 Penangguhan Penahan Menurut Pandangan Islam 

Dalam hukum Islam masalah penangguhan penahanan lebih dikaitkan tentang 

bagaimana kondisi yang bisa dijadikan alasan diperbolehkannya penangguhan 

penahanan tersebut. Hukuman bagi pelaku criminal adalah huddud. Diantara hal-

hal yang dapat menunda tersbut adalah: Orang sakit (Orang yang sedang dalam 

keadaan sakit tidak boleh langsung dijatuhi hukuman), Wanita hamil (Wanita 

hamil wajib dihormati dan diberi kasih sayang yang lebih. Dalam hal ini 

seseorang dapat menangguhkan penahanan. penangguhan penahanan adalah 

pngeluran seorang tersangka dari tahanan pada saat masa tahanan berlangsung.  

Definisi penangguhan tersebut sangatlah mirip dengan penundaan hukuman 

menurut islam karena sama-sama tidak menjalani hukuman. Studi yang diperoleh 

dari penulis, penangguhan penahanan terjadi dengan alasan tersangka sakit dan 

tersangka merupakan tulang punggung keluarga. Karena salasan tersebut dan 

disetujui oleh penyidik untuk diberikan penangguhan penahanan maka telah 

sesuai dengan syariat islam yang menda hukuman bagi orag hamil dan sakit 

3.2.4 Garis Besar Penangguhan Penahanan Menurut Pandangan Islam 

Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang penangguhan penahanan akan tetapi 

islam mengajarkan penundaan hukuman terhadap orang hamil dan orang yang 

sedang sakit. Hal tersebut setara dengan apa yang telah di amanahkan oleh 
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KUHAP tentang penangguhan penahanan. penangguhan penahanan dalam 

KUHAP memberikan pengaturan orang yang diduga melakukan tindak pidana 

maka akan ditahan guna membuat terang suatu tindak pidana. Meskipun dalam 

penahanan startus orang yang ditahan belum terbukti bersalah, akan tetapi 

penahanan dirasa sudah merupakan hukuman bagi seseorang. 

  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo dan 

Polres Karanganyar, penulis mendapat kesimpulan dari para penyidik yaitu 

anacaman pidana sangatlah berpengaruh kepada disetujuinya penangguhan 

penahanan. Walaupun tidak diutarakan secara tegas namun tergambar dari 

keterangan yang diberikan para penydik bahwa tindak pidana pembunuhan 

menjadi alasan utama utama untuk tidak diberikan penangguhan karena tersangka 

tindak pidana pembunuhan dinilai akan membuat tersangka berpotensi melarikan 

diri karena ancmana hukuman penjara yang bisa maksimal sampai hukuman mati. 

Pertimbangan berikutnya yaitu tindak pidana pembunuhan mengakibatkan 

dendam kepada keluarga korban dan apabila tersangka diberikan penangguhan 

maka akan membahayakan keselamatan tersangka sendiri. Pertimbangan yang 

terakhir yaitu tindak pidanan pembunuhan berpotensi menjadi sorotan masyarakat 

oelh karena itu apabila diberikan penangguhan kepada tersangka atas tindak 

pidana pembunuhan maka akan berdampak buruk pada instansi kepolisian karena 

presepsi msyarakat yang negatif. Tidak diberikannya penangguhan penahan 

karena alasan tertentu telah sesuai dengan Pasal 31 KUHAP karena peraturan 

tersebut memeberikan kewenangan sepenuhnya kepada penyidik untuk 

menyetujui atau menolah permohonan penangguhan penahanan. 

Akan tetapi ada salah satu penydik yang memeberikan besarnya nominal 

uang sebesar seperempat dari hasil krugian korban berlaku pada tindak pidana 

penipuan Pasal 378 KUHP dan penggelapan Pasal 372 KUHP. Pemberian 

besarnya nominal tersebut telah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yangmemebrikan kewenangan 
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sepenuhny kepada penyidik untuk menentukan besarnya nominal uang sebagai 

jaminan dalam penangguhan penahanaan. 

Dari pnelitian yang telah didapatkan memperoleh kesimpulan yang bisa 

menjadi penjamin adalah keluarga tersangka yang tidak terlibat dalam kasus yang 

dialami tersangka dan kuasa hukum tersangka. Karena keluarga dinilai oleh para 

penyidik akan memeberikan dan membantu penyidik melakukan pengawasan 

kepada tersangka karena keluarga tersangka dinilai tidak menginginkan hukuman 

bertambah berat kepada tersangka apabila tersangka melakukan perbuatan yang 

dilarang pada saat diberikannya penangguhan. Selanjutnya, kuasa hukum dinilai 

penyidik mengetahui konsekuensi hukum apabila tersangka melakukan perbuatan 

yang dilarang pada saat diberikannya penangguhan penahanan maka kuasa hukum 

akan membantu penyidik untuk melakukan pengawasan dan untuk mengamnkan 

dirinya sendiri, karena kusa hukum tahu konsekuensi hukum tersbut juga akan 

berdamapak pada dirinya apabila tersangka melakukan tindak pidana.. 

Dalam pandangan Islam penanguhan penahanan dirasa sama dengan 

penundaan hukuman. Karena pada saat tersangka ditahan juga merasakan seakan-

akan dihukum. Dalam penundaan hukumanan menurut islam yang dapat diberikan 

penundaan yaitu orang yang yang sedang sakit dan orang yang sedang menysui. 

Pada hasil studi yang dilakukan penulis mendapatkan informasi bahwa 

penangguhan yang terjadi karena aalsan sakit dan menjadi tulang punggung 

keluaraga. Oleh arena itu penangguhan penahanan telah sesuai dengan syariat 

Islam. 

4.2 Saran  

Sebaiknya para pembuat peraturan perundang undangan membuat pertauran 

tentang dalam keadaan apa tersangka diberikan penangguhan penahanan. karena 

kesubyektifitas penangguhan penahanan akan menimbulkan kecemburuan social 

yang menimbulkan rasa di diskriminasi 
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