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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menjalankan dan mewujudkan Negara kesejahteraan Indonesia 

menganut sistem Negara Hukum, maka segala tingkah laku warga negara harus 

diatur oleh hukum demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Baik dalam 

penyelenggaraan pemerintah oleh pejabat negara maupun kehidupan 

perorangan dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum pada dasarnya 

bertjuan agar keberadaan hukum tetap dipatuhi oleh masyarakat dan dapat 

ditegakkan aparat penegak hukum. Penegakan hukum haruslah disesuaikan 

dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum 

tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan 

prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai 

dengan kesadaran hukum yang yang mereka miliki. Nilai-nilai ketuhanan, 

keadilan,perlindungan hak asasi, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, 

keoderenan musyawarah haruslah terdapat dalam penegakan hukum.
1
 

Untuk merealisasikan keadilan bagi semua warga negara yang 

didasarkan pada Pasal 27 UUD 1945 mancantumkan;  

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”. 

Rumusan “bersamaan kedudukan didalam hukum” berarti hukum 

diperlakukan dengan tiada memandang orangnya. Dalam pertimbangan 
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Undang-Undanmg Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana 

tercantum antara lain; 

Bahwa negara Republik Indonesia ialah Negara Hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahannya dengan tiada kecualinya. 

Selanjutnya pada petimbangan butir c dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tercantum ;  

“bahwa pembangunan hukum Nasional yang demikian itu dibidang 

hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan 

kewajinbannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 

penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah 

tegaknya hukum, keadilan, dan perlindunga terhadap harkat dan martabat 

manusia , ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara 

hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”
2
 dari rumusan tersebut 

perlu digarisbawahi agar masyarakat menghargai hak dan kewajibannya.  

Dalam kehidupan sehari-hari adanya warga negara yang tak 

menjunjung hukum, adanya warga negara yang salah/keliru menghayati hak 

dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan 

“pelanggaran hukum” apabila sesorang dianggap melakukan perbuatan 

melanggar hukum ataupun tindak pidana yang tercantung dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana maka sanksi pemidanaan yang akan dia 
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dapatkan atas perbuatannya tersebut. Namun anggapan bahwa seorang itu telah 

melanggar hukum tidak tepat jika orang tersebut secara cermat dan teliti belum 

diketahui tentang kebenaran anggapan tersebut karena adanya asas “praduga 

tak bersalah” (presumption of innocence). 

Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka pemberian 

sanksi/pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diperlukan tahapan/proses 

beracara sampai diputus oleh hakim. Seseorang diduga melakukan tindak 

pidana akan ditangkap oleh pejabat yang berwenang, Pasal 1 butir 20 KUHAP 

memberi definisi “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila 

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

praperadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini”
3
. Dalam Pasal lain yaitu pasal 16 KUHAP mengatakan  

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik 

berwenang melakukan penangkapan. 

2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu 

berwennag melakukan penangkapan.
4
  

Penangkapan dilakukan karena seorang tersangka diduga keras 

melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti 

permulaan yang cukup.
5
 Pada Pasal yang lain juga menyebutkan penangkapan 

juga dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat, warga masyarakat berhak 
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atau mempunyai hak untuk melakukan penagkapan terhadap tersangka pelaku 

tindak pidana dalam hak tertangkap tangan. 
6
 

Untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan maka tersangka 

akan dilakukan penahanan. Arti penahanan tercantum dalam pasal 1 butir 21 

KUHAP “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam 

Pasal 1 butir 21 KUHAP yang dapat dikenakan penahanan adalah yakni 

“tersangka”atau “terdakwa”. Alasan dilakukannya penahanan tercantum dalam 

Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni;  

- Kehwatiran melarikan diri. 

- Merusak atau menghilangkan barang bukti. 

- Mengulangi tindak pidana. 

Serta Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni;  

- Tindak oidana itu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. 

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), Pasal 296, 

Pasal 335 ayat (1), Pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, 

Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap 

ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun 1931 

Nomor 471), pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana 

Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt, Tahun 1005, Lembaran Negara 

Tahun 1995 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, 
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Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik 

(lembaran Negarab Tahun 1976 Nomor 37 Tambahan Lemabaran Negara 

Tahun 3086). 

Yang berwenamg ,melakukan penahanan tercantum dalam pasal 20 

KUHAP yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut dan Hakim.  

Penahanan bukanlah semata-mata hukuman bagi terdakwa maupun 

tersangka akibar 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. Pada Penangguhan, penahanan masih sah 

dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang diberikan 

undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan 

mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat 

penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak 

menjmain penangguhan.
7
 Penangguhan diatur dalam Pasal 31 KUHAP sebagai 

berikut:  

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum 

atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan 

penagguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan 

orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. 

2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-

waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau 

terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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Rumusan tersebut memberikan kebebasan penentuan “penangguhan 

penahanan”kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. 

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penanggujan penahanan 

penahanan dapat dilakukan:  

- Dengan syarat, yang dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI 

Nomor: M. 14. PW. 07.03. Tahun 1983, Tanggal 10 Desember 1983, 

syarat-syarat tersebut dimuat dalam “perjanjian”. 

- Dengan jaminan orang 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 ; 

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri. 

2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan dan setelah lewat waktu 3 

(tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menajdi milik negara 

dan disetor ke Kas Negara. 

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

Tentang Pelaksanaan KUHAP dalam ayat 1 menyebutkan “Dalam hal jaminan 

itu adalah orang, dan tersangka terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 

(tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang 

jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan“. Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
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tesebutditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan.
8
 

Pada aturan mengenai diberikannya penangguhan penahanandalam hal 

ini di khusunkan penangguhan penahanan dalam penyidikan tidak diatur 

mengenai minimal anacaman pidana yang dapat diberikan penangguhan. 

Terjait 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. peraturan perundang-undangan tidak mengatur 

tentang siapa orang yang berhak menjadi penjamin dlam penangguhan, hal 

tersebut akan menjadi masalah karena instansi terkait yaitu penyidik bebas 

menentukan siapa orang yang bisa menjadi penjamin. 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, 

ekonomi dan politik, hukum dan budaya, nasional dan internasional. Keunikan 

Islam adalah ia menghadirkan keseimbangan antara individualism dan 

collectivism. Islam mengakui kepribadian seorang manusia dan berpendapat 

bahwa setiap orang bertanggng jawab secara pribadi kepada Tuhan. Islma tidak 
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memandang bahwa seorang manusia harus kehilangan hak individunya dalam 

masyarakat atau dalam Negara. 
9
 

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 ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam pengumpulan 

data, menyusun dan menulisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan 

mendalam dan dengan sasaran yang tepat. Adapun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah ancaman pidana pada Tersangka akan mempengaruhi pemberian 

penangguhan dan besarnya nominal jaminan uang? 

2. Siapakah orang yang bisa menjadi jaminan penangguhan? 

3. Bagaiamana pandangan Hukum Islam mengenai penangguhan penahanan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin di capai dalam sebuah 

penelitian sebagai solusi dari masalah yang ada dan lebih tertuju pada sasaran 

yang hendak dicapai. Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah; 
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1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui aturan tentang penangguhan penahanan dan syarat yang 

harus di penuhi dalam tingkat penyidikan. 

b. Untuk mendapatkan keterangan tentang disetujuinya penangguhan 

penahanan oleh Penyidik. 

c. Mengetahui penangguhan penahanan dalam pandangan islam. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memperoleh pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang 

Hukum Acara Pidana lebih khusus pada penangguhan penahanan di 

tingkat penyidikan. 

b. Memperoleh bahan hukum yang lebih jelas untuk penuslis khususnya 

dan masyarakat pada umumnya. 

c. Untuk memproleh data sebagai bahan utama untuk menyusun 

penulisan hukum guna melengkapi persyaratan mendapatkan gelar 

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Manfaat penelitian:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang dalam 

mendalami pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana khusunya 

pada disetujuinya penangguhan oleh penyidik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mengetahui syarat apa saja yang harus terpenuhi dalam 

penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada 

negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti negara kita, 

perlu di tingkatkan secara terus menerus karena di setiap kegiatan maupun 

setiap organisasi tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan 

kewajiban amat menentukan dalam pencapaian tujuan. Dalam upaya 

penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut juga 

tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-

kewenangan parat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan-

kewenangan tersebut selain dari hal tersebut sangat memalukan dan dapat 

merugikan negara, juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhwatiran atau 

ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

Tersangka atau terdakwa juga mendapat hak walaupun dalah tahap 

penahanan. Penahan hanyalah semata mata untuk mempermudah penyidik 

melakukan penyidikan dan suatu kasus dapat diambil pembuktian yang 

seterang terangnya. Peanahan bukanlah usaha kepada tersangka atau terdakwa 

untuk memberikan hukuman padanya. Pada saat penahanan tersangka atau 

terdakwa juga memperoleh haknya salah satunya adalah Penangguhan 

Penahanan yang diatur pada Pasal 31 KUHAP. 

 

E. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
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menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahaakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan.
10

 Dalam penulisan hukum ini digunakan metode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

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.
11

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penulisan deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau 

lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling besinggungan.
12

 

Dengan mendeskripsikam secara sitematis, factual dan akurat. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo 

dan Polres Karanganyar.  

4. Jenis Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena 

dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai 
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bahan penulisan. dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer 

dan sekunder 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dan/atau survei di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di 

Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo dan Polres Karanganyar 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, 

doktrin dan aturan perundang-undangan.
13

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapapatkan dan mengumpulkan data tersebut, penulis 

menggunakan cara sebagi berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji 

buku yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan . 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang tidak 

terdapat pada pengamatan. Teknik yang digunakan adalah 

mengambil informasi dengan mengajukan pertanyan kepada 

penyidik di lapangan yang bersifat subyektif tentang persetujuan 

penangguhan penahanan. 
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6. Analisis Data  

Metode analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif dikriftif 

yaitu dengan mendeskripsikan pembahasan secara mendalam runtut dan 

data yabng relevan mengacu pada peraturan yang berlaku. 

 

F. Sitematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sitematika 

penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, maka hasil penulisan ini akan disusun dengan 

format 4 (empat) bab. Adapun penulisan sitematika penulisan hukum ini 

sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat pennelitian, kerangka 

pemiliran, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Meliputi proses beracara pidana, hak dan kewajiban yang 

diperoleh tersangka atau terdakwa serta diberikannya 

penangguhan penahanan. Serta teori penanguhan menurut 

islam. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan mengenai aturan yang mengatur 

tentang proses beracara pidana serta hak yang diperoleh 
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tersangka atau terdakwa selamasa proses penyidikan serta 

disetujuinya penangguhan penahanan kemudian 

mengkaitkan dengan dengan keadaan yang terjadi melului 

proses wawancara dengan Penyidik . serta pandangan islam 

mengenai Penangguhan Penahanan. 

BAB IV  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 


