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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Prosedur Pemberian Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Oleh 

Penyidik. 

Polrestabes Semarang  merupakan salah  satu  Instasi yang bergerak pada  

masyarakat untuk  menangani langsung adanya tindakan atau laporan  

kriminalitas di kota Semarang. Polrestabes Semarang ialah singkatan dari 

Polisi Resor Kota Semarang.  Tidak sulit untuk menemukan Polrestabes di 

kota-kota besar karena Polrestabes sebagai unit kedua setelah Polda untuk 

wilayah kota besar.  Polrestabes Semarang terletak di Jl. Dr. Sutomo No 19 

Semarang, Berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Di dalam  kantor 

Polrestabes Semarang terbagi beberapa kantor. Kasus kriminalitas sendiri dapat 

melakukan pengaduan di Reskrim Polrestabes Semarang. Reskrim adalah 

singkatan dari Reserse Kriminal. Seperti yang dapat dilihat di bawah 

merupakan struktur organisasi sat reskrim Polrestabes Semarang: 

1. Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada 

dibawah Kapolres. 

2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan 

penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan dan 

perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, 

menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan 

maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan 
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pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi 

penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. 

3. Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada 

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali 

Wakapolres. 

4. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh: 

a. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Wakasat Reskrim 

b. Kepala Urusan Pembinaan Kriminal disingkat Kaur Bin Ops 

c. Kepala urusan Administrasi dan ketatausahaan disingkat Kaur Mintu 

d. Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaur Ident 

e. Kepala Unit, disingkat Kanit yang terdiri dari paling banyak 6 (enam) 

unit 

f.   Wakil Kepala Satuan Reserse Krimial disingkat Wakasat Reskrim 

bertugas membantu Kasat Reskrim adalah melaksanakan tugasnya 

dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-

tugas seluruh Unit Sat Reskrim, dan dalam batas kewenangannya 

memimpin Sat Reskrim dalam hal Kasat Reskrim berhalangan, serta 

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah Kasat Reskrim. 

5. Ur Bin Ops adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Sat Reskrim 

yang berada dibawah Kasat Reskrim, Ur Bin Ops dipimpin oleh Kepala 

Urusan Pembinaan Operasional disingkat Kaur Bin Ops bertugas membantu 

Kasat Reskrim merumuskan menyiapkan rencana program kerja dan 
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anggran, rencama dan adminitrasi operasional, penyelenggaran pelayanan 

urusan adminitrasi personil, urusan ketatatusahaan dan urusan dalam. 

6. Unit Idik 1 adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala 

Unit yang disingkat Kanit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana umum yang meliputi currat, curras, curranmor, perjudian, 

pembunuhan, penganiayaan, premanisme, pemerasan, dan pengancaman. 

Berikut adalah gambaran Sturuktur Organisasi Sat Reksrim di 

Polrestabes Semarang.   
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Bagan 1: 

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM 

           

 

 

 

 

 

 

Sumber : Polrestabes Semarang 
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Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan tindak kriminal pasti 

akan langsung ditangani oleh pihak yang berwajib sebagai pelindung dan 

pengamyom bagi masyarakat. Dimana suatu tindak pidana kriminal yang 

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat disebut tersangka. Adapun 

dasar-dasar kepolisian bisa menetapkan tersangka dari adanya bukti yang kuat 

yang  didapatkan saat penyidikan sehingga dapat melakukan penahanan yang 

dilakukan oleh pihak yang  berwenang yaitu Penyidik. Penyidik disini adalah 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabart pegawai negri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

tugas penyidikan dilihat pada Pasal 1 ayat (1) yakni, sebagai berikut 

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang utuk 

melakukan penyidikan”. 

Apabila tersangka sudah ditahan maka tersangka  boleh  meminta hak- 

hak yang diajukan kepada penyidik seperti tersangka berhak memilih sendiri 

penasihat hukumnya.Melalui penasihat hukumnya tersangka boleh  

mengajukan hak-haknya seperti mengajukan penangguhan penahanan. 

Di Polrestabes Semarang kasus penangguhan penahanan mungkin salah 

satu kasus yang bisa ditangani namun tidak banyak terjadi dikarenakan  

penangguhan penahanan itu sendiri memiliki prosedur dan syarat yang wajib 

harus bisa di penuhi persyaratannya. Penangguhan  penahanan mungkin belum 

banyak yang mengerti atau di dengar oleh kalangan masyrakat luas. Perlu 
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diketahui bahhwa penangguhan penahan itu berbeda dengan pembebasan 

bersyarat ataupun penahanan kota. 

Penangguhan penahan itu sendiri bisa didapat atas dasar izin dari pihak 

penyidik. Penangguhan penahanan ialah suatu permohonan dari tersangka 

untuk dapat mengajukan syarat agar ditangguhkan masa tahanannya oleh 

penyidik ini bisa dilihat dari Pasal 31 ayat (1) adalah 

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum 

atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat 

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tampa jaminan uang 

atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. 

 

Berkaitan mengenai penangguhan penahanan tidak mudah bagi penyidik 

untuk mensetujui penangguhan penahanan karena ini menyangkut mengenai 

hak seserorang untuk dapat bebas. Sehingga penyidik perlu benar-benar teliti 

untuk memeriksa semua persyaratan yang akan diajukan oleh tersangka saat 

prosespengajuan penanuggahan penahanan. Untuk penangguhan penahanan 

tersangka dapat mengajukan jaminan seperti terdapat pada Pasal 31  ayat (1) 

KUHAP, disebutkan bahwa, sebagai berikut : 

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, pemyidik atau penuntut 

umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat 

menggadakan penangguhan penahanan dengan atau jaminan uang atau 

jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. 
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    Tabel 2 

TABEL KASUS PENANGGUHAN PENAHANAN 

 

 

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssss 

       Sumber: Polrestabes Semarang 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun dan jumlah kasus yang telah 

ditangani oleh Polrestabees Semarang. Bahwa selama 4 tahun mulai dari 2014-

2017 Polrestabes Semarang menangani kasus penangguhan penahanan hanya 

terdapat 47 kasus saja.  Dari 47 kasus tersebut hanya ada 1 kasus penangguhan 

penahanan pada tahun 2015 yang dikabulkan.  

Kasus yang dikabulkan Polrestabes Semarang ialah kasus penganiayaan. 

Kasus penganiayaan ini tercantum pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang 

berbunyi dikarenakan melakukan penganiyaan sehingga perbuatannya 

mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah dikenakan pidana penjara 

paling lama 5 tahun. 

 

 

 

TAHUN  JUMLAH KASUS                  DIKABULKAN 

2014     10              - 

 2015     12             1 

 

 

2016     14             -   

 2017    11             - 
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Adapun bentuk bagan prosedur penangguhan penahanan Polrestabes Semarang. 

            BAGAN 3 

  PROSEDUR PENANGGUHAN PENAHANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Polrestabes Semarang 

    TERSANGKA DITAHAN 

 

HAK UNTUK 

MENGAJUKAN 

PENANGGUHAN 

PENAHANAN 

    PENYIDIK 

WAJIB MEMBERIKAN 

JAMINAN 

    UANG     ORANG  

SYARAT  UNTUK MENGAJUKAN 

PENANGGUHAN PENAHANAN 

   DITOLAK   DITERIMA 
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Dari penjelasan dari bagan di atas bahwa dalam prosedur penanguhan 

penahanan harus sesuai seperti bagan tersebut. Prosedur yang pertama saat 

penangguhan penahanan adanya tersangka yang ditahan oleh penyidik, 

Penahanan yag dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan  Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Tindak Pidana pada Pasal 43 sampai Pasal 46. 

  Berkaitan dengan adanya pengajuan penanguhan penahanan maka 

penyidik akan memberikan syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. Syarat-syaratnya yaitu: 

a. Bahwa tersangka atau terdakwa maupun penjamin tidak akan menghambat 

kelancaran penyelesaian perkara. Umpamanya ditetapkan bahwa tersangka 

atau terdakwa bersedia selalu hadir setiap ia diperlukan guna pemeriksaan 

dan penjamin menjamin penghadirannya, tersangka atau terdakwa tidak 

akan melarikan diri, atau melakukan sesuatu hal yang dapat menghambat 

penyelesaian perkara. 

b. Bahwa tersangka atau terdakwa akan selal menanti ketentuan wajib lapor 

yang dikenakkan padanya.  

c. Bahwa penjamin menjamin bahwa segala sesuatu syarat yang ditetapkan 

dalam perjanjian penangguhan penahanan dapat dipenuhi sebagaimana 

mestinya. 
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d. Bahwa penajamin bersedia untuk menyetorkan sejumlah uang yang 

ditetapkan anatra pejabat yang bersangkutan atau terdakwa melarikan diri 

dan tidak dapat dihadirkan lagi. Dalam hal penangguhan itu dilaksanakan 

dengan jaminan uang, pemohon meyatakan bahwa sejumlah uang yang 

telah disetorkan kepada Panitera Pengadilan, akan diambil alih oleh negara 

apabila perjanjian penangguhan penahanan tidak dipenuhi. 

 Dalam penangguhan penahanan ada jaminan yang harus dipenuhi oleh 

tersangka dalam mengajukan penangguhan peanahann. Jaminan dalam ha ini 

terbagi 2 (dua)  yaitu jaminan uang dan jaminan orang. Adapun penjelasan 

mengenai jaminan orang dan jaminan uang tersebut.  

(1) Jaminan Uang  

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri Tersangka/Terdakwa 

adalah uang, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh Pejabat yang 

berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 35 ayat (1) PPRI 

No. 27 Tahun 1983. Pejabat yang berwenang yang dimaksud oleh Pasal 

tersebut adalah : 

1) Penyidik di tingkat Penyidikan 

2) Penuntut Umum di tingkat Penuntutan, dan 

3) Hakim di tingkat pemeriksaan di tingkat Pengadilan 

 Uang jaminan itu disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negri dan 

apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan tidak 

diketemukan, maka jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke Kas 

Negara. 
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  Bila setelah lewat waktu 3 bulan tersangka/terdakwa tertangkap 

kembali, maka uang jaminan itu tidak diminta kembali olehnya. Akan 

tetapi bagi tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila 

perkaranya telai selesai makan uang jaminan itu dikembalikan kepadanya. 

(2) Jaminan orang  

Dalam hal ini penangguhan penahanan dengan jaminan orang, 

maka menjadi penjamin dalam ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari 

tersangka/terdakwa sendiri, seperti Orang tua, anak, isteri suami, dll. Hal 

ini guna menghindarkan diri dari ancaman Pasal 221 KUHP, apabila 

kemudian ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri (Pasal 221 ayat (1) 

KUHP). Demikian juga penasihat hukum dari tersangka/terdakwa 

hendaknya tidak menjadi penjamin, karena ia tidak kebal terhadap 

ketentuan Pasal 221 KUHP itu, dan pula demi menjaga netralitas penasihat 

hukum itu sendiri. 

Namun dalam kasus ini tersangka yaitu Yusuf Alam mengajukan 

jaminan orang. Pengajuan jaminan orang itu adalah istri tersangka yang 

bernama Sri Aninggsih. 

1. Identitas  Tersangka : 

Nama   : YA 

Tempat/ tgl lahir : Demak,18 Juli 1977  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Warga Negara :Indonesia 
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Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Buruh Serabutan 

Tempat tinggal  : Jl. Bulusan IV no 3 Semarang Jawa Tengah 

Dengan ketentuan jaminan orang 

Nama   :  SA  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat tgl lahir  :  Mrangen, 2 Februari 1980 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Warga Negara : Indonesia 

Alamat  : Jl. Bulusan IV no 3 Semarang Jawa Tengah 

 Pengajuan jaminan orang ini mempunyai 2 kemungkinan yaitu : 

1) Ditolak 

Apabila ditolak maka berarti ada syarat-syarat penanguhan 

penanhanan tidak dapat terpenuhi sehingga penyidik menolak untuk 

mensetujui adanya penangguhan penahaan. 

2) Diterima 

Apabila diterima maka syarat-syarat penagajuan penangguhan 

penahanan terlah sesuai dipenuhi sehingga penyidik mensetujui 

adanya penangguhan penahanan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis Kepada (AKP) Bapak 

Hermawan Putra selaku Kasubnit 2 Sat Reskrim Polrestabes Semarang 

mengatakan bahwa prosedur yang diajukan oleh tersangka untuk mendapatkan 
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penangguhan penahanan kepada penyidik. Tersangka membuat surat 

permohonan atau permintaan untuk melakukan penangguhan penahanan yang 

diberikan oleh pengacaranya untuk diajukan kepada penyidik agar disetujui 

permohonannya. Apabila permohonan tersebut disetujui maka tersangka harus 

memilih jaminan uang atau orang sebagai syarat jaminananya untuk 

ditangguhkan penangguhan penahanannya..Syarat-syarat ini telah diatur pada 

KUHAP Pasal 31 ayat (1)22. 

Selaras dengan pendapat (AKP) Bapak Hermawan Putra, Ibu (Iptu) Esti 

Handayani selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polrestabes Semarang 

mengatakan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan  

pemberian  penangguhan  penahanan yang diajukan tersangka oleh penyidik 

ialah: 

1. Permintaan dari tersangka atau pengacara 

2. Ada persetujuan dari tersangka yang ditahan untuk syarat yang ditentukan. 

3. Permintaan disetujui oleh penyidik. 

Dapat dilihat dari 3 prosedur diatas menjelaskan bagaimana prosedur 

yang dilakukan oleh tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. 

Penangguhan penahanan ini dapat diajukan oleh tersangka yang diancam 

hukuman 5 tahun penjara. Lalu ada syarat yang dapat dipilih oleh tersangka 

apabila ke 3 prosedur yang disebutkan di atas dapat terpenuhi. Prosedur atau 

syaratnya  tersebut yaitu adanya jaminan orang atau jaminan uang. Jaminan ini 

                                                             
22 Wawancara dengan (AKP) Hermawan Putra pada tanggal 20 September 2017 pukul 08.20 WIB 
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bertujuan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan alat bukti 

saat tersangka telah ditangguhkan penangguhan penahanannya23. 

Berikut adalah salah surat penangguhan penanhanan yang telah setujui 

oleh penyidik Polrestabes Semarang: 

Telah melakukan Penangguhan Penahanan terhadap seorang tersangka 

2. Identitas  Tersangka : 

Nama   : YA 

Tempat/ tgl lahir : Demak,18 Juli 1977  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Warga Negara :Indonesia 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Buruh Serabutan 

Tempat tinggal  : Jl. Bulusan IV no 3 Semarang Jawa Tengah 

Dengan ketentuan jaminan orang 

Nama   :  SA  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat tgl lahir  :  Mrangen, 2 Februari 1980 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Warga Negara : Indonesia 

Alamat  : Jl. Bulusan IV no 3 Semarang Jawa Tengah 

                                                             
23Wawancara dengan (Iptu) Esti Handayani pada tanggal 21 September 2017 pukul 10.37  WIB 
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Dalam kasus disini tersangka hanya karyawan swasta yang memiliki istri 

dan 2 orang anak yang pertama berusia 14 tahun yang keduaberusia 8 tahun ke 

2  anak tersangka masih di bawah umur atau bisa dikatakan belum dewasa. 

Tersangka ditangguhkan oleh istri karena tersangka adalah kepala keluarga 

yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah, sedangkan sang istri 

hanya ibu rumah tangga. 

Tersangka diancam 5 tahun penjara karena telah melakukan penganiayaan 

terhadap temannya. Alasan kepala rumah tangga tersangka mengajukan 

penangguhan penanahanan dan permohonannya telah disetujui oleh penyidik. 

Ibu (Iptu) Esti Handayani juga menambahkan bila semua berkas telah 

disetujui dan  ditanda tangani oleh penyidik maka pihak tersangka juga harus 

melakukan wajib lapor kepada penyidik pada hari Senin dan Kamis . Ini 

bertujuan agar penyidik bisa memantau perkembangan tersangka setelah 

melakukan penangguhan penahanan24. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan berkas penangguhan penahanan 

yang didapat jaminan orang itu sendiri bisa diajukan oleh pihak ketiga seperti 

istri, keluarga kandung atau orang terdekat dari tersangka untuk menangguhkan 

tersangka. Identitas orang yang menjamin pun harus jelas dicantumkan agar  

memudahkan penyidik apabila saat si tersangka melakukan kesalahan yang 

sama maka penyidik bisa langsung menahan penangguh tersebut. Untuk 

jaminan uang sudah ditetapkan oleh  pejabat yang berwenang yaitu penyidik 

sesuai kasus yang dilakukan tersangka.  

                                                             
24Wawancara Ibu (Iptu) Esti Handayani S.H pada tanggal 21 September 2017 pukul 12. 11 WIB 
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Uang jaminan yang dijamin oleh si penjamin akan disetor ke panitera 

pengadilan untuk dimasukkan  ke kas negara apabila si tersangka melarikan 

diri atau melakukan kesalahan yang sama. Penyidik memberi kebebasan 

kepada tersangka untuk memilih salah satu jaminan untuk dijadikan jaminan 

penangguhan penahanan.  

Penyidik memberi kebebasan bagi tersangka untuk memilih jaminan apa 

yang tidak membebankan tersangka untuk diajukan. Setelah persyaratan yang 

telah ditentukan dan telah dilengkapi oleh tersangka maka persyaratan itu 

diajukan  kembali ke penyidik untuk dicek kelengkapannya apabila sudah 

lengkap dan tanpa kurang satu apapun maka penyidik akan langsung membuat 

surat penangguhan penahanan yang akan ditandangi oleh kepala penyidik di 

Polrestabes Semarang. 

Seperti pada kasus ini yang merupakan obyek penelitian penulis di 

Polretabes Semarang dimana adanya penangguhan penahanan yang 

menangguhkan merupakan keluarga tersangka yang mengajukan diri sebagai 

penangguh penahanan yaitu istri dari tersangka, dan dikabulkannya 

permohonan penangguhan penahanannya karena semua syarat-syarat telah 

disutujui oleh penyidik. Dari hasil yang diteliti oleh penulis di Polrestabes 

Semarang dalam memberikan penangguhan penahanan telah sesuai dengan 

syarat-syarat penangguhan penanahanan seperti pada pendapat M. Husein 

bahwa “Bahwa dalam ketentuannya permintaan  penangguhan itu dapat 

diminta oleh tersangka atau terdakwa. Orang yang bertindak sebagai penjamin 
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tersebut biasanya terikat dalam suatu hubungan itu sendiri dapat berupa 

hubungan keluarga, hubungan kerja atau hubungan hukum. 

B. Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Penangguhan Penahanan 

Terhadap Tersangka Oleh Penyidik  

Bila mendengar  kata  tersangka  khususnya  di kalangan masyarakat pasti 

akan mengartikan seseorang yang telah berbuat tindak kriminal (kejahatan dan 

pelanggaran tindak pidana). Tidak mungkin dipungkuri apabila seseorang telah 

diberikan status tersangka pasti akan terpintas pikiran negatif sehingga dapat 

menimbulkan deskriminasi apabila tersangka tersebut dibebaskan. Ini terjadi 

karena perbuatan yang dilakukan tersangka adalah perilaku yang menyimpang 

karena melakukan tindak kriminal yang dapat menjatuhkan korban. Maka dari 

itu sulit apabila tersangka di bebaskan kembali ke lingkungannya apabila tidak 

didasari alasan yang kuat untuk dapat mengambil rasa percaya dari masyarakat. 

Begitupun bagi para penyidik dimana penyidik yang bertugas menseujui 

permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Ada beberapa dasar 

pertimbangan bagi peyidik untuk memberikan penangguhan penahanan 

terhadap tersangka. Ini karena mengenai status tersangka yang dimana pada 

Pasal 1 ayat (14) KUHAP, sebagai berikut, “Seseorang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga  

sebagai pelaku tindak pidana. dalam hal ini tersangka baru dalam taraf 

sangkaan”. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis Kepada (AKP) Bapak Hermawan 

Putra selaku Kasubnit 2 Sat Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan bahwa 
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dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan pemberian penangguhan 

penahanan bila dilihat Secara Subyektif yaitu: 

1. Tidak melarikan diiri 

Yang dimaksud tidak melarikan diri yaitu tersangka tidak bisa 

langsung mealarikan diri begitu saja saat tersangka ditangguhkan 

penahanan mengingat tersangka telah melakukan penangguhan penahahan 

dengan jaminan orang yaitu istri tersangka yang bernama Sri Asringsih. 

Apabila tersangka melarikan diri maka pihak penyidik akan langsung 

menahan penangguh tersangka  untuk menggantikan posisi tersangka. 

2. Tidak mengulangi tindak pidana yang sama  

Adapun yang dimaksud mengenai tidak mengulangi tindak pidana 

yang sama yaitu tersangka apabila sudah ditangguhkan maka tersangka 

diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku di kalangan masyarakat.  

Pertimbangan penangguhan penanhanan apabila dilihat secara 

Obyektif yaitu : 

1. Tersangka Kooperatif 

Setelah mempertimbangkan mengenai petimbangan bahwa 

tersangka dapat koopertif setelah menerima penangguhan penahanan.  

Kooperatif disini yaitu tersangka sanggup mengikuti peraturan yang di 

berikan oleh penyidik bahwa tersangka harus wajib lapor kepada 

penyidik setiap hari Senin dan Kamis. 
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2. Penyidik memberikan arahan kepada tersangka 

Adapun yang dimaksud penyidik memberikan arahan kepada 

tersangka agar saat tersangka telah diberikan penangguhan penahanan 

maka tersangka adakan kembali ke tempat ia tinggal. Penyidik 

member saran agar tersangka dapat berperilaku yang baik dengan 

kalangan masyarakat sekitarnya. Agar pandangan masyarakat ke 

tersangka tidak menimbulkan presepsi yang tidak baik kepada 

kepolisian khususnya penyidik yang telah mensetujui penangguhan 

penahanan. 

 Dapat dilihat beberapa pertimbangan diatas bagaimana penyidik 

memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka, Apabila tersangka 

dapat menerapkan dengan baik pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

penyidik akan mensetujui penangguhan penahanan25. 

Sebagaimana yang penulis teliti pada kasus di atas penangguhan dapat 

disetujui karena pihak keluarga dari tersangka telah mengajukan penangguhan 

yang dilakukan oleh istri tersangka. Penyidik dapat mempertimbangkan dan 

lalu mengabulkan penangguhan penahanan tersebut karena penyidik 

mempunyai kepercayaan kepada tersangka bahwa tidak melarikan diri dan 

tidak melakukan tindak pidana lagi sebab apabila melanggar maka penjamin 

dari Tersangka yaitu istrinya akan menjadi pengganti Tersangka. 

Kasus penangguhan penanhanan yang telah disetujui oleh Penyidik 

Polrestabes Semarang yaitu Tersangka yang bernama Yusuf Alam yang 

                                                             
25Wawancara dengan (AKP) Hermawan Putra pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.11 WIB 
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mengajukan penangguhan penahananan dengan adanya surat pernyataan dari 

penjamin yaitu keluarga Tersangka. Pihak penangguh yaitu istri Tersangka 

yang bernama Sri Asringsih yang bertempat tinggal di Jalan Bulusan IV No 3  

Semarang Jawa Tengah.  Demikian data dari penangguh penahanan yang telah 

di setujui oleh Kepala Penyidik Polrestabes Semarang. 

C. Hambatan-hambatan penyidik dalam memberikan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka  

Tersangka ialah seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak 

pidana yang dilakukan dimasyrakat bila dilihat dari pengertian tersebut sebutan 

tersangka sudah melekat dimana seseorang telah melakukan tindakan pidana 

yang disengaja maupun tidak sengaja dengan keadaan sadar atau tidak. 

Terkhusus dikalangan masyarakat sudah pasti akan memandang negatif apabila 

ada salah satu warganya terkena kasus tindak pidana.  Setelah terbukti apabila 

orang tersebut melakukan tindak pidana maka pasti akan langsung di proses 

oleh pihak yang berwajib. Pihak berwajib tersebut adalah Apaarat Kepolisian 

sekitar  yang memiliki tugas untuk menjaga, mengawasi dan mengayomi 

masyarakat. 

Penyidik akan melakukan penyidikan untuk mendalami kasus tindak 

pidana apa yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. 

Apabila bukti-bukti tersebut sudah lengkap dan terkumpul maka pihak 

penyidik dapat memutuskan apakah seseorang tersebut itu bersalah atau tidak. 

Apabila ia bersalah maka status seseorang itu akan menjadi tersangka. Setelah 
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menjadi tersangka maka penyidik dapat melakukan penanhanan. Pada Pasal 1 

butir (2) KUHAP penahanan diartikan sebgai berikut : 

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik atatu penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”. 

 

Seperti mengajukan penangguhan penahanan salah satu hak yang bisa 

diajukan oleh tersangka kepada penyidik melalui pengacaranya. Penangguhan 

penahanan ini pun harus sudah dirundingkan dulu oleh tersangka dan 

pengacara. Dalam kasus ini sudah diketahui bahwa tersangka melakukan 

penangguhan penahanan  dengan jaminan orang yaitu dari keluarga dimana 

istri tersangka yang menangguhkan. 

Pihak kepolisian selaku penyidik dalam memberikan penanungguhan 

penanhanan tidaklah mudah. Seperti adanya hambatan-hambatan bagi penyidik 

dalam memberikan penangguhan penhanan. Setelah peneiliti melakukan 

wawancara kepada (AKP) Bapak Hermawan Putra  mengatakan hambatan 

secara internal dan eksternal yang penyidik takutkan ialah26: 

1. Faktor Internal  

a. Selaku pihak penyidik menghawatirkan apabila tersangka dapat 

melarikan diri setalah ditangguhkan penahanan. Tersangka yang tidaak 

peduli dengan jaminannya sehingga ada dampak buruk  bagiorang 

yang menangguhkan penahanannya. Sehingga penyidik langsung 

melakukan penahanan kepada si penjamin. 

                                                             
26 Wawancara dengan (AKP) Hermawan Putra pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.20 WIB 
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b. Ditakuktkannya tersangka dapat menghilangkan barang bukti. Dengan 

menghilangkan barang bukti maka pihak penyidik akan kesulitan 

dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersangka. ini juga faktor 

mengapa penyidik sangat teliti dalam memberikan penangguhan 

penahanan terhadap tersangka. 

2. Faktor eksternal 

a. Adanya dampak dari masyarakat dan lingkungan sekitar tehadap 

tersangka karena telah menerima penangguhan penahanan sehingga 

tersangka dapat kembali ke lingkungan dimana tersangka tinggal 

b. Adanya pandangan negatif kepada kepolisian yang telah memberikan 

penanungghan penahanan karena tidak semua masyarakat mengetahui 

perngertian penangguhan penahanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


