
BAB I 

Pf.l\DAITT'Ll.Al\ 

Dengan lah1m)a K1tab llndang-Undang Hukum Acara Pidana di tengah

tcngah ma�yarakat mcrupaka11 sal:1h satu langkah bagi pcmbaharunn hukum nasional 

ya11g pal mg scsuai di.!nran alnm l....:111crdckm1n Indonesia. Dimana kehaidran KU! IAP 

tersebut bermaksud untuk menydenggarakan azas penegakan hukum yang tertib, 

sena memperha11kan hak-h31.: azasi dan pada masyarakat. 

Polis1 sebagai salah �tu aparat penegak bul..-um yang merupakan penyidtk di 

dalam proses pelaksanaan terhadap s1 tersangka sangat menentukan sekali peranannya 

dalam senap pemenksaan pcrkara d1 tingkat peny1d1kan d11nana dengan adanya 

pcmeriksaan d1 tingkal pi.!ny1d1kan maka lersangka sudah harus dilindungi hak

haknya sebagalffiana d1ten1ukan dalam uandang-undang 

Mengena1 penangguhan penahanan ini bukanlab merupakan keharusan bagi 

pen)idik, tetap1 harus dipe11uh 1 kctentuan-1..etentuan yang berlaku sebaga1mana d1atur 

dalam pasal 31 KUHAP yang menyatakan dalam ayat (l): Atas pennmtaan tersangka 

atau terdakwa. peny1dik atau penuntut umum atau halom sesuai dengan kewenangan 

ma5mg-masing dapat me11gadakan pcnangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang 

atau Jaminanan orang yang d11entul..an. 

Apabila tersangka bcrada dalam tahanan maim guna mendapatl-an Jammanan 

p.:nangguhan penahanan. pc.1aba1 �ang ben,enang dalam setiap pemenl..saan harlb 

mcmberitahukan penahanan atas d1ri tersangka kepada 1-eluarganya atau orang lain 
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yang serumah denbran tersangka atau melalui tembusan surat 

penahanaa 

2 

'\ ll'i/1 ' � I  
penangkapart atau 

' ., . 
' 

Dengan l·eluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUllAP) sangat 

menggembirakan masyarakat Indonesia karena sangat menjunjung tinggi harkat dan 

maratabat manusia. Namun kita lidak boleh puas, tetapi yang penting adalah 

keberadaan KUHAP serta matcri yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan di 

dalam praktelmya 

' 

Lebih laojut mengena1 pcnangguhan penahaoan 1DJ diatur dalam pasal 35 dan 

36 PP Kornor 27 lahun 1983. dan sebagai petunJUk pelaksanaannya dJatur dalarn 

Keputusan Menten Kehaktrnan Nomor M.14-PW.0703 Tahun 1983. 

Jad1 oleh karena ilu sctiap adanya pern1ohonan untuk ditangguhkan 

penahanannya belum tcntu scmuanya dikabulkan oleh peny1d1k penuntut umum 

maupun hakim, karena harus dtpenuhi S)arat-syarat atau sebab-sebab yang telah 

d11entukan oleh undang-undang. 

Dalam bal pembenan penangguhan penahanan bagi tersangka yang diberikan 

olch peoy1dik POLRI haruslah memenuht segala persyaratan-persyaratan yang 

d1tcnntkan olch undang-undang. 

\. Pengertian Jnn Pcn�asan Judul 

Dalam rangka penyusunan karya ilmtah pada umwnnya dan skripsi khususnya 

maka sebelum membaha� kbth Jauh 1Stnya sudah selayaknya untuk memberi 

rengeman dan penegasanjudul sknpst terlebth dahulu. 
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