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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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. Semua hak dan kewajiban warga Indonesia untuk 

menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab UndangUndang 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      

Semua kepentingan masyarakat harus dilindungi, ini sesuai dengan 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi 

“…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”. Untuk membentuk rasa 

                                                           
1 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3-4. 
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keadilan dan dalam masyarakat, setiap orang yang melakukan suatu tindak 

pidana harus dituntut dan dipidana (bukan hanya yang bersifat pidana, 

termasuk juga tindakan, maupun kebijakan) dan berat ringannya suatu 

pidana dilihat dari tingkat kesalahan dan rasa keadilan. Kepentingan 

tersangka atau terdakwa perlindunganya terlihat dalam proses 

pemeriksaan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

sidang pengadilan.  

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.  

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang 

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. Dalam hal ini sangat jelas bahwa setiap penangkapan tidak 

dapat dilakukan sewenawenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 

benar-benar melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) 

KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada”. Pasal ini 
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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.2   

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. Perintah yang dimaksud berupa surat 

perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan 

dilakukan, hal ini tidak berlaku apabila dalam hal tertangkap tangan.3  

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.4  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 

                                                           
2  Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 58. 
3  Bambang Poernomo, 2000, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: 

Amarta Bukuhal.67 4  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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“Presumption of Innocent” yaitu asas praduga tak bersalah yang 

menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap.  

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan 

tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi 

berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan 

mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang 

menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh 

tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk 

menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk 

status masa penahanan Syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah 

wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota. Penangguhan 

penahanan dapat terjadi apabila ada permintaan dari tersangka/terdakwa, 

permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan 

jaminan yang ditetapkan, ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang 

ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.  

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana penangguhan penahanan ialah tertera jelas pada ayat 

1 yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau 

penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 

dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan 

uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Juga 
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dilanjutkan penjelasannya pada pasal 2 yang berbunyi “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”.  

Penangguhan penahanan bisa berupa,jaminan uang dan jaminan 

orang. Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam 

surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan 

di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan 

formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti 

setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran 

tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau 

surat penetapan penangguhan penahanan.  

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.4     

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah 

atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum 

atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat 

                                                           
4  Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP, 

Jakarta: Hal 215. 
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mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang 

atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.  

Berbeda dengan penangguhan penahanan dengan jaminan uang, 

dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka si penjamin 

harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan 

bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa 

yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian 

penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan 

identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan 

besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang 

tanggungan).  

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang mungkin lebih 

sering didengar dan lebih sering digunakan dalam praktek peradilan di 

Indonesia khusunya di Kabupaten Sidoarjo, penagguhan penahanan 

dengan jaminan orang lebih mudah. Cukup dengan menjadi si penangguh 

dan bersedia bertanggung jawab apabila si terdakwa melarikan diri. 

Namun, secara tidak langsung terjadi kecendrungan menggampangkan 

dalam mengeluarkan terdakwa dari penahanan. Hal tersebut diakibatkan 

karena masyarakat mampu melakukan penangguhan penahanan dengan 

jaminan orang dan dilakukan dengan mudahnya. Penangguhan penahanan 

dengan jaminan uang jarang terlihat digunakan di dalam peradilan di 

Indonesia.  
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Maka dari itu penulis ingin mengetahui hal-hal apa yang membuat 

penangguhan penahanan dengan jaminan uang kurang diminati 

dibandingkan dengan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. 

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan hukum dengan judul “Perbandingan Pelaksanaan 

Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang Dan Uang 

Ditingkat Penyidikan”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, 

sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana?  

2. Bagaimana penerapan penangguhan penahanan dengan jaminan uang, 

sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana?   

3. Apa yang menjadi kendala dalam mengabulkan dan menolak terkait 

penangguhan penahanan sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan penangguhan penahanan 

dengan jaminan orang apakah sudah sesuai dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  
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2. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan penangguhan penahanan 

dengan jaminan uang apakah sudah sesuai dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  

3. Untuk mengetahui  apa saja faktor pendukung dan kendala dalam 

pemilihan jaminan terkait penangguhan penahanan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat guna memberikan penambahan pengetahuan, informasi, 

dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan terlebih kepada ilmu 

hukum mengenai perbandingan pelaksanaan penangguhan penahanan 

dengan jaminan orang dan uang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi Penulis  

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi 

pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap 

permasalahan yang diangkat dan juga sebagai prasyarat akademis 

untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu 

hukum.  

b. Manfaat bagi Masyarakat  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

referensi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang penerapan 

hukum acara pidana khusunya penangguhan penahanan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap penelitian 

ini dan memberikan masukkan atau tambahan ilmu serta kegunaan, yaitu: 

1. Bagi Polres Sidoarjo  

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap dapat 

memberikan masukkan dan sumbangan ilmu terhadap Kepolisian 

dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang dan uang.  

2. Bagi Masyarakat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat khususnya yang terlibat dengan kasus hukum 

mengenai perbandingan penangguhan penahanan dengan jaminan 

orang dan uang. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, 

sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Penelitian tentang 

Perbandingan Pelaksaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan 

Orang dan Uang di Tingkat Penyidikan, Polres Sidoarjo, Jawa Timur 



10 
 

adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu penelitian yang 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan selama proses 

pelaksanaan Penangguhan  Penahanan dengan  Jaminan Orang dan 

Jaminan Uang. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam massyarakat.  

a. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih 

sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan 

jawaban terhadap kasus yang diteliti. Lokasi yang dipilih untuk 

dilakukan penelitian adalah di Polres Sidoarjo, Jl. R.A Kartini 

No.88, Sidokumpul, Sidoarjo karena pada Polres Sidoarjo ini 

memiliki informasi dan permasalahan yang sedang diteliti penulis. 

Polres Sidoarjo sendiri frekuensi penangguhan penahanan dengan 

orang dan uang banyak diajukan dan dikabulkan.  

2. Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

atau pertama, data primer ini bisa diperoleh dengan melakukann 

observasi ketempat berlangsungnya Penangguhan Penahan yang 

dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan melakukan wawancara dengan 

cara mengadakan tanya jawab secara  langsung kepada pegawai 

atau petugas dan hakim di Polres Sidoarjo.  
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data  yang diperoleh dengan cara 

melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami 

sumber informasi, baik berupa bahan literature, artikel, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu, atau pengetahuan yang didapat selama kuliah  

maupun situs internet yang relevan dan  bersangkutan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

c. Data Tersier  

Data tersier mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh 

dari ensiklopedia, kamus, Glossary, dan lainnya yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

d. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Yaitu penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui 

proses tanya jawab dengan melakukan wawancara dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara  langsung kepada pegawai atau 

petugas dan hakim di Polres Sidoarjo yang dianggap mengetahui 

banyak permasalahan mengenai penangguhan penahanan dengan 

jaminan orang maupun dengan jaminan uang. 
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2. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak 

terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan 

dalam hal ini berkenaan dengan proses yang diteliti.   

3. Studi Kepustakaan  

Yaitu dengan melakukan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan berbagai literature yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

4. Internet  

Yaitu melakukan pencarian bahan melalui internet atau 

website untuk melengkapi bahan penelitian.  

5. Teknik Analisis Data  

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian ini adalah 

mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berjalan danmenyuguhkan apa adanya. 

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data 

yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta 

pandangan yang terjadi di dalam masyaraat, pertentangan 2 

keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, 

pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kemudian data 

permasalahan tersebut dianalisa menggunakan peraturanperaturan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 

empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah pemahaman.  

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:   

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kategori 

teori, metode penulisan dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab yang mendeskripsikan tentang kajian-kajian 

teoristik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain 

berbagai macam himpunan peraturan perundang-undangan, teori 

wawancara yang sesuai dengan permasalahan.  

BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi mengenai uraian oembahasan yang diangkat 

oleh penulis, serta analisa terhadap permasalahan yang akan 

dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan beberapa hasil 

wawancara dengan didukung oleh teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penulisan ini.  
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya, 

serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang 

menjadi fokus kajian. 




