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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

      Diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Pengganti HIR, 

memberi perhatian terhadap hak asasi manusia di Indonesia dijunjung tinggi, 

karena seseorang yang dianggap telah melanggar hukum tidak lagi 

diperlakukan sebagai obyek semata melainkan harkatnya sebagai manusia 

(subyek) sangat diperhatikan sehingga proses beracara yang menangani 

pelanggar hukum dirasakan lebih manusiawi, sesuai dengan asas didalam 

hukum semua manusia di mata hukum diperlakukan sama tanpa kecuali. 

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap 

aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Kitab 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang 

perlindungan hak asasi Tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas 

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan 

tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak 

asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun 

batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun 

penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap Penyidikan 

hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari 

korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap prilaku negatif aparat 

penegak hukum. 
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Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan 

memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak 

berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan 

sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri 

dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi 

pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena 

itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.1 

Lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan 

paksaan dalam hukum acara pidana.2 Dikatakan demikian karena setiap 

penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu 

yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi 

kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat 

asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat 

mengembangan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam 

kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun 

makhluk sosial. 

Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan 

berarti perampasan kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai 

kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik 

dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia. Di Indonesia UU Nomor 8 

                                                           
1       Mahmud Mulyadi, Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal 

Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008) Hlm. 

v Kata Pengantar 
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Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran 

Negara Tahun 1981 No. 76 (selanjutnya disebut KUHAP) yang oleh bangsa 

Indonesia pada awalnya dianggap sebagai karya agung. Banyak alasan yang 

dikemukakan oleh para ahli maupun praktisi sebagai justifikasi keberadaan 

lembaga penahan ini, masing-masing bertolak dari asumsi ataupun dasar 

filosofis yang dianut. Ada yang menyatakan asumsi dasar penahanan adalah 

bahwa kebebasan seseorang tidak disukai. Bangsa Indonesia sebagaimana 

ditegaskan Mardjono Reksodiputro, apabila dilihat dari substansi KUHAP 

dapat dikatakan merupakan pengakuan pembuat Undang-undang Indonesia 

bahwa “due process of law” (proses hukum yang adil atau layak) merupakan 

sikap batin dari KUHAP.3 Bertolak dari pendapat tersebut dapat dikatakan 

bahwa salah satu asumsi dasar penahanan adalah negara merasa berkewajiban 

membina warganya termasuk mereka yang masuk ke dalam proses peradilan 

pidana. 

Prinsip proses hukum yang adil yang mengejawantahkan dalam asas-

asas penegakan hukum di dalam KUHAP merupakan penjabaran dari asas 

pengayoman dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya 

penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan 

pidana, adalah dalam konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), 

korban tindak pidana dan juga bagi Tersangka/terdakwa itu sendiri. 

                                                           
3       Mardjono Reksodiputro, Hukum Pidana dan Batas-batas Toleransi Penegakan Hukum, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesai. (Jakarta : 1994) Hlm. 15 

http://share.pdfonline.com/2014/1/30/334495be5eb74975aabe02328528da19/Chapter%20I.htm#page_4
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Di samping penahanan sebenarnya dikenal suatu upaya paksa lainya 

yang juga merupakan perampasan kemerdekaan manusia, yakni penangkapan. 

Walaupun tidak mesti, tetapi pada umumnya penahanan dilakukan setelah 

terlebih dahulu dilakukan pengangkapan, dan sebaliknya tindakan 

penangkapan selalu diikuti dengan penahanan. Pada dasarnya baik 

penangkapan atau penahanan sama-sama merupakan perampasan hak asasi 

kebebasan seseorang untuk waktu tertentu. 

Fokus perhatian pada penahanan dalam kaitannya dengan penerapan 

prinsip proses hukum yang adil adalah disamping untuk pembatasan ruang 

lingkup pembahasan juga karena mengingat walaupun penangkapan juga 

pengekangan terhadap kebebasan manusia tetapi jangka waktunya maksimum 

hanya satu hari, sedangkan penahanan dalam jangka waktu mencapai 400 hari 

bahkan dapat mencapai 700 hari dalam Pasal 29 KUHAP, sehingga dapat 

dipandang sebagai kewajiban warga negara untuk membantu pengamanan 

dalam negeri.4 

KUHAP No. 8 Tahun 1981 telah menentukan berbagai persyaratan 

pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 

penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan 

dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya “human error” yang 

akan menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun 

keluarga Tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau 

kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya. 

                                                           
4
       Sumitro, Inti Hukum Acara Pidana, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1994) Hlm.65 
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Dalam pasal 24 KUHAP yang menyatakan bahwa “ setelah enam puluh 

hari tersebut , Penyidik harus mengeluarkan dari tahanan demi hukum” hal ini 

yang harus diperhatikan bagi Tersangka apabila Penyidik sudah mengeluarkan 

Tersangka dari penahanan karena berkas tidak valid untuk diajukan ke 

kejaksaan. Dengan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan tak jarang 

Tersangka membiarkan pihak kepolisian begitu saja setelah kemerdekaan 

mereka dirampas. 

Setelah KUHAP berusia lebih dari tiga dasawarsa, banyak hal telah 

terjadi, terutama yang berkenaan dengan tindakan penahanan yang tidak sesuai 

dengan prinsip proses hukum yang adil yang mengakibatkan pelanggaran hak 

asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

penahanan. 

Berbagai kasus di atas menggambarkan kepada kita betapa perlunya 

upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip proses 

hukum yang adil sehingga tidak akan menimbulkan jatuhnya korban-korban 

baru tidak saja sekedar korban dari kejahatan tetapi juga korban peradilan. 

Sahetapy menulis bahwa korban yang dewasa ini begitu hangat dikasak 

kusukkan secara terselubung adalah korban peradilan, yang dimaksudkan 

peradilan di sini yaitu mulai dari proses pemeriksaan dan atau penahanan 

dikepolisian sampai diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.5 Oleh 

karena itu tidak berlebihan bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaruh 

perhatian serius terhadap masalah penahanan ini khususnya Prisoners under 

                                                           
5
        JE. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai .(Bandung : Alumni) Hlm. 24 

http://share.pdfonline.com/2014/1/30/334495be5eb74975aabe02328528da19/Chapter%20I.htm#page_7
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Arrest or A Waiting Trial atau tahanan yang sedang menunggu pemeriksaan di 

depan pengadilan. 

Pelaksanaan penahanan ini terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya ketrampilan dan 

pemahaman aparat maupun karena kelalaian. Disamping karena kurangnya 

ketrampilan dan pemahaman akan hak asasi manusia sebagai inti dari prinsip 

proses hukum yang adil, terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktek 

pelaksanaan penahanan juga karena Undang-undang tidak tuntas mengaturnya 

sampai mendetail, sehingga dalam banyak hal diserahkan kepada praktek dan 

kebiasaan. Yang semestinya tidak boleh menyimpang dari rumusan Undang-

undang dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh 

KUHAP.6 

Upaya Penyidik sistem Hukum Pidana kerap diwujudkan dalam bentuk 

pengekangan kemerdekaan/kebebasan atau penahanan. Penahanan adalah 

peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penangkapan dan atau penahanan 

harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan 

dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah 

yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan 

perundang-undangan.7 Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif 

berwenang untuk menangkap dan menahan seorang Tersangka. 

                                                           
6
       Andi Hamzah, Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek Penahanan, Dakwaan – 

  Requisitoi, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) Hlm. 1 

 

http://share.pdfonline.com/2014/1/30/334495be5eb74975aabe02328528da19/Chapter%20I.htm#page_8
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Alasan tidak menghambat tugas Penyidik dalam mengumpulkan bukti- 

bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, 

Tersangka tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi 

menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Akhirnya permasalahan 

pelaksanaan penahanan dalam penelitian ini dititik beratkan pada tahap 

pemeriksaan pendahuluan, mengingat walaupun tahap ini bukan merupakan 

tahap yang dominan dalam sistem peradilan pidana. namun pelaksanaan 

penahanan merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tujuan 

pemidanaan, bahkan polisi dan jaksa merupakan unsur yang kritis didalam 

keadilan dan amat besar pengaruhnya terhadap siapa akan dilakukan 

penahanan dan penuntutan.8 Berbuat salah dalam bertindak atau mereka malas 

dalam bertindak, maka niscaya keadilan akan gagal ditegakkan.  

Dari uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik mengambil judul 

: ” KRITERIA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN 

TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA “ . 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa pertimbangan Penyidik untuk melakukan penahanan maupun tidak 

melakukan penahanan terhadap Tersangka? 

2. Apa saja jenis tindak pidana yang perlu dilakukan penahanan oleh Penyidik? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
 8  Loebby Logman, Pra-Peradilan di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) Hlm. 91 

http://share.pdfonline.com/2014/1/30/334495be5eb74975aabe02328528da19/Chapter%20I.htm#page_9
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kriteria Penyidik Dalam 

Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana. 

2. Mengatahui dan memahami hambatan Penyidik dalam penilaian penahanan 

terhadap Tersangka tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini 

mencakup manfat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1).  Diharapkan menjadi hal yang berguna bagi pengembangan penelitian 

kedepannya khususnya dalam hukum acara pidana yang berkaitan 

dengan penahanan yang dilakukan Penyidik, sehingga dapat 

bermanfaat untuk menambah pemahaman terhadap KUHAP  bagi para 

akademisi. 

2). Diharapakan dapat memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi 

dalam hal penelitian lanjutan maupun proses pembelajaran dikelas. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai suatu informasi bagi masyarakat tentang implementasi KUHAP 

bidang hukum pidana dan khususnya pihak kepolisian, memberikan 

masukan kepada pemerintah terkait pemahaman penahanan oleh pihak 
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kepolisian, Serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan 

dalam penahanan terhadap seseorang sehingga tidak ada yang 

dirugikan. 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis : Selain juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

hukum, harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan yang 

lebih luas terkait tentang hukum acara pidana, Sehingga nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk penegakan hukum yang lebih baik. 

b. Bagi Penegak Hukum : Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya 

penelitian ini akan menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum 

yang dimana masih banyak terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses Penyelidikan dan Penyidikan khususnya pada saat penahanan 

terhadap Tersangka dan menjadi bahan evaluasi terhadap aparat penegak 

hukum. 

c. Bagi Masyarakat : Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya 

masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang proses Penyelidikan oleh 

polisi yang berkaitan dengan  penahanan terhadap Tersangka oleh pihak 

kepolisian. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi 

ini, penulis mengunakan metode sebagai berikut : 
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1) Metode Pendekatan 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk 

penelitian yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum 

yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action), serta 

data yang diutamakan adalah data primer yang berupa narasumber atau 

informan yaitu Penyelidik dan Penyidik di Polres Kota Malang, dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan 

menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian 

masalah. 

2) Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Batu, Khususnya di Satreskrim 

Polres Kota Batu dimana pada Unit tersebut dilakukan penanganan tindak 

pidana, peneliti berupaya untuk mendapatkan keterangan pihak Penyidik 

berkaitan dengan Penahanan yang dilakukan Penyidik terhadap Tersangka 

studi di Polres Batu. 

3)    Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para 

informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang 

mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data data yang 



11 
 

berkaitan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

  Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data 

yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan 

Kriteria Penyidik Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka 

Tindak Pidana. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung 

dari literatur,laporan-laporan, dokumen dokumen, buku, majalah, 

buletin, peraturan perundang-undangan, berita-berita sajian media 

cetak maupun media online  yang berkaitan dengan masalah penelitian 

yang dibahas. 

4)     Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Interview / Wawancara  

Interview/Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi 

dengan informan yaitu Penyidik yang dianggap mengetahui banyak 

tentang dan masalah penelitian.  

b. Studi Pustaka 
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Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data 

diperoleh dari literatur-literatur dan majalah-majalah maupun 

berita-berita yang ada di media cetak maupun media online. 

G. Analisa data 

    Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis 

pernyataan dari hasil wawancara dari informan. 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh selama 

melakukan penelitian dilapangan seperti hasil wawancara dengan Penyelidik 

dan Penyidik kepolisian di Polres Kota Batu, kemudian dianalisis secara 

kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni 

penahanan yang dilakukan Penyidik atas dasar kekhawatiran bahwa Tersangka 

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 

mengulangi tindak pidana. Selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan 

peraruran perundang-undangan yang berkaitan. Setelah analisis data selesai, 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 
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menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari 

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

H. Rencana Sistematika Penulisan 

   Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat 

bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum 

yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab 

rumusan penahanan yang dilakukan Penyidik atas dasar kekhawatiran 

bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan 

barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 

2. BAB III : Pembahasan 

Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa 

secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan 
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objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan Kriteria Penyidik Dalam 

Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana. 

3. BAB IV : Penutup 

Bab ini terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan 

merupakan jawaban atas identifikasi masalah. 

 


