
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”. sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa negara

hukum adalah ketika semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari

pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling

berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan

peraturan-peraturan hukum yang berlaku, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

diatur oleh hukum1.

Hukum materiil seperti yang terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak

tertulis merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam

masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca

atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapat dikatakan bahwa setiap

individu melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa disadari masyarakat melaksanakan

hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau

penegak hukum.

Kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suatu interaksi, dimana interaksi tersebut

memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut.

Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 ( KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi Hukum Acara

Pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, 2007, Bandung, hlm. 13



Lama atau HIR (Herziene Inlandsch Reglement). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai

dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan Hak Asasi bagi Tersangka

atau Terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban

dan kepastian hukum dalam undang-undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan

utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang Tersangka atau Terdakwa

yang merupakan tujuan yang utama.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti Hukum Acara Pidana dilandasi oleh

motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu

ketertiban dalam masyarakat serta masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum. Meskipun

telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah

disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan Hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput

dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak

menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seseorang Tersangka

atau Terdakwa. Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang

sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan

seseorang2.

Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan

Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim

dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari

pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka

atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut

2Ibid



Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal

lain dalam KUHAP3.

Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki

seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut

dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu

penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan

hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk

menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang

disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang

dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal

ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat

menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana

dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur

dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2

UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan Tersangka atau Terdakwa

dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang

cukup lama maka dalam Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa

Tersangka atau Terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai

penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut

dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-

masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat

tertentu.

3Ibid



Setelah adanya peraturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu

penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar pada para Tersangka atau Terdakwa.

Namun, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah

barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari

kepastian hukum4.

Pasal 31 KUHAP hanya menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu

penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim

sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan

uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka

penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan Tersangka atau Terdakwa tersebut dapat

kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan

penangguhan penahanan dalam praktek.

Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya

jaminan berupa uang atau jaminan orang, Namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya

jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya

jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak

memberikan penjelasan.

Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum bagi penjamin

apabila Tersangka yang ia jamin tersebut melarikan diri. Maka dari itu dalam hal penangguhan

penahanan ini Pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak

diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat

menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap

menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan.

4 Ibid



Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh Pejabat yang melakukan

penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, Pejabat tersebut dapat menetapkan

suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu

jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif5.

M.Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan

tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut

hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya

penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat

dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri6.

Mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum

secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan

jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, sedangkan

tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun

dalam penjelasan Pasal tersebut. Jika ditinjau dalam segi yuridis, mengenai alasan penangguhan

dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan

berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan.

Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi

kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak

menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut

kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif

dan edukatif. Sedangkan dalam KUHAP sendiri disebutkan dengan jelas bahwa Tersangka atau

terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

5Ibid
6M.Yahya.Harahap.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) edisi

kedua, cetakan kesebelas, 2013. Jakarta: Sinar Grafika  hal.217



Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

menyatakan bahwa “syarat yang ditentukan" adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian

penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh Tersangka atau

Keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu

jaminan uang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana

digunakan asas praduga tak bersalah (presumtion of innocent) yang menganggap bahwa

seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan

oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang

yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP

memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan

penahanan pada penyidik penuntut hukum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat,

dimana hampir disetiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya yang terjadi dikota Medan.

Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila kejahatan pencurian menjadi urusan teratas

diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan

pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat

menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pelaku tindak pidana pencurian dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada

tingkat penyidikan apabila pelaku tindak pidana pencurian sudah memenuhi syarat-syarat untuk

mengajukan penangguhan penahanan dan pelaku tindak pidana juga harus dapat memberikan



jaminan baik berupa uang maupun orang untuk meyakinkan penyidik atau penuntut umum atau

hakim agar pelaku tindak pidana pencurian tidak melarikan diri selama pemeriksaan diperlukan.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis mengetahui lebih dalam

mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan hukum dengan judul:

“PROSEDUR PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM

TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di Kepolisian Resort Kota Medan)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan penangguhan penahanan dalam tindak pidana

pencurian terhadap tersangka ditingkat penyidikan?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan penangguhan penahanan

dalam pemeriksaan perkara pidana pencurian ditingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penulisan proposal ini

adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan penangguhan penahanan dalam tindak pidana

pencurian terhadap tersangka ditingkat penyidikan

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan

penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana  pencurian di tingkat penyidikan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis



a. Memberikan masukan serta sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum

dan mendalami tugas dan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tindak pidana

pencurian.

b. Dapat dijadikan refrensi untuk menelaah lebih dalam makna, pemberlakuan, dan

ketentuan dari tindak pidana pencurian oleh aparat kepolisian serta aturan yang

mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi sumbangsih sebagai bahan masukan serta untuk memberikan kontribusi

pemikiran kepada instansi penegak hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,

dan Advokad.

b. Menjadi sumbangsih sebagai bahan masukan serta memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai kewenangan kepolisian serta pelaksanaannya.

3. Manfaat Bagi Penulis

a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana

terutama dalam hal penangguhan penahan dalam tindak pidana pencurian

b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar sarjana hukum



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah “serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyelidikan menurut

acara yang ditentukan”.

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133 (selanjutnya disingkat

dengan UU Kepolisian) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang.

Dari dua definisi diatas dapat dipahami bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi

sebagai penyaring, apakah suatu perkara dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga



kekeliruan pada tahap penyidikan dapat dihindari sedini mungkin. Berdasarkan Pasal 5

KUHAP dijelaskan sebagaimana wewenang penyelidik, yaitu:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

i. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

ii. Menerima keterangan dan barang bukti

iii. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri

iv. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa:

i. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

ii. Pemeriksaan dan penyitaan surat

iii. Mengambil sidik jari dan memotret orang

iv. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut dilaporkan kepada penyidik dan oleh penyidik

dapat diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan guna mencari keterangan dan barang

bukti serta hasilnya akan disampaikan kepada penyidik dan penyidiklah yang akan

menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut dilanjutkan ketahap selanjutnya.

2. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 ayat 2 KUHAP mengatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti tersebut membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

KUHAP menjelaskan pengertian dari penyidik, dimana penyidik juga dibagi menjadi 2

bagian yaitu:



a. Penyidik

UU Kepolisian memberikan definisi Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik

Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 KUHAP

bahwa Penyidik ialah:

i. Pejabat POLRI

ii. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

b. Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik Pembantu adalah

pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan

tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama dengan penyidik, kecuali mengenai

penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11

KUHAP). Penyidik pembantu harus membuat berita acara dan menyerahkan berkas

perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat langsung

diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12 KUHAP).

Tugas Penyidik

1. mengawasi, mengkordinasi dan memberi petunjuk;

2. pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;

3. pelaksana jika penyidikan dihentikan;



4. pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

5. pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;

6. dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan

penghentian penuntutan;

7. pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan;

8. pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;

9. menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Wewenang Penyidik :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

9. mengadakan penghentian penyidikan;

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 Ayat 1

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti

dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut

umum dan pengadilan



Pasal 8 ayat (2-3) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum:

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab

atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, akan dilakukan

tahapan selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan yang sesuai

dengan KUHAP.

3. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan diartikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perintah penangkapan dilakukan terhadap

seorang yang diduga keras melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup. (Pasal 17 KUHAP)

Berdasarkan KUHAP penangkapan dibagi atas dua macam yakni:

a. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan

b. Penangkapan tidak dalam tertangkap tangan

4. Penggeledahan

Pengeledahan dapat dilakukan atas:

a. Pengeledahan Badan dan atau Pakaian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 KUHAP Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik

untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda

yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita



b. Penggeledahan Rumah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 KUHAP Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan

tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan.

5. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan

tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, yang dikenakan penyitaan adalah:

- Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak

pidana atau sebagian dari tindak pidana

- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk tindak pidana atau

mempersiapkannya

- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

- Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga

disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana

Dalam bukunya M. Yahya Harahap7 membagi penyitaan dalam beberapa bentuk

meliputi: Penyitaan biasa; Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak; Penyitaan dalam

keadaan tertangkap tangan; Penyitaan tidak langsung; dan Penyitaan surat atau tulisan lain.

6. Penahanan

7M .Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) edisi
kedua cetakan kesebelas, 2013 Jakarta: Sinar Grafika, hal.266-273



Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, mengenai penahanan diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch

Reglement). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP, mengenai penahanan diatur dalam

Pasal 20 sampai Pasal 31, dimana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan masing-masing penegak hukum berwenang melakukan penahanan. Menurut

KUHAP yang dimaksud dengan penahanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21: “Penahanan

adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut

Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini”.

Andi Hamzah mengatakan penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan

kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak

seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disitu pihak dan

kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang dipertahankan untuk orang banyak atau

masyarakat dari perbuatan jahat tersangka8

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP diatas, semua instansi penegak hukum

mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah

diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam

istilah seperti yang dahulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara

penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan

Belanda disebut de verdachte aan te houdan (Pasal 60 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah

penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah zijn gevangen houding

bevelen.

8Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua cetakan ke delapan, 2014 Jakarta: Sinar
Grafika hal. 129



Berdasarkan KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara

pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak

ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan

sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang

tegas, yaitu penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya

hanya 1 (satu) hari dan mesti ada surat tugas serta perintah penangkapan. Berbeda dengan

HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10

(sepuluh) hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah.

Demikian pula halnya penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa menggunakan kata

“sementara”. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan” yang wewenangnya diberikan

kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang

ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi,

menciptakan tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada

masa HIR (Herziene Inlandsch Reglement), yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar

tidak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Sebelumnya menahan tersangka dalam rangka pelaksanaan penyidikan adalah

merupakan suatu tindakan darurat. Artinya penahanan itu dilakukan jika memang diperlukan

sekali. Disamping itu karena penahanan ini langsung menyentuh hak asasi manusia yang

paling pokok yaitu kebebasan bergerak dari seseorang, maka untuk mencegah jangan terjadi

pembatasan yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan has asasi, maka Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan

syarat-syarat yang ketat dalam rangka pelaksanaan penahanan itu.



B. Pengertian Penangguhan Penahanan

Memperhatikan ketentuan penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP

maka penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan

sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum

habis, namun pelaksanaan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan,

sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis9. Biasanya penyidik atau

penuntut umum atau hakim menentukan jaminan agar tidak melarikan diri selama pemeriksaan

masih diperlukan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP ditegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat

terjadi apabila:

- Karena permintaan tersangka atau terdakwa

- Adanya persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta

memenuhi jaminan yang ditentukan.

- Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab dan atau

penangguhan penahanan dengan syarat atau jaminan yang ditetapkan

Syarat dan jaminan yang ditentukan dalam penangguhan penahanan dalam Pasal 31 KUHAP

berupa:

- Wajib lapor; kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa yang sudah

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari tersangka / terdakwa yang

belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan informasi

keberadaan dari tersangka / terdakwa.

- Tidak keluar rumah; dimana tersangka / terdakwa tidak dapat meninggalkan tempat

tinggalnya dan wajib kembali kerumah.

9M.Yahya Harahap, Op.Cit hal.213



- Tidak keluar kota; dimana tersangka / terdakwa tidak dapat melakukan perjalanan keluar

kota dan meninggalkan kota tempat tinggalnya

- 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

- 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 dan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin

(uang tanggungan)

C. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pidana merupakan kejahatan, kriminal, (tentang

perampokan, pencurian, dan lainnya). J.M.Bemmelem sebagaimana dikutip oleh H.M. Ridwan

mengatakan Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian,

ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk

menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman/pidana kepada penjahat10.

Wirjono, memberi arti terhadap tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga

bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha

10H.M. Ridwan.. Azas-Azas Kriminologi, 1994. Medan: Usu Press Medan hal.47



pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah bersifat melanggar hukum11.

Menurut Van Bemmelan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, yang menganut teori

gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masayarakat.

Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya

bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat

(diterjemahkan dari kutipan Omer Seno Adji.1980)12. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian

adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu.

Van Bemmelan dan Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Theo lamintang mengatakan

bahwa mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain

menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut,

ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta

kekayaan yang dimaksud13.

Wirjono juga mengatakan tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari,

memengang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain barang atau benda berharga bagi si

korban sehingga bersifat merugikan si korban14.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan

yang melanggar atau melawan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk

mengambil sebahagian atau seluruh harta kekayaan atau barang  yang sama sekali atau

11Wirjono Prodjodikoro.Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, 2003. Bandung: Refika Aditama hal. 1
12 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), 2008. Jakarta: Renika Cipta hal.36
13Theo Lamintang, Dkk. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (edisi Kedua),

2013.Jakarta: Sinar Grafika hal. 14
14Wirjono, op.cit.hal. 15-16



sebahagian bukan miliknya sehingga merugikan orang lain atau kelompok lain. Setelah

membahas tindak pidana pencurian kita pasti menemukan beragam tindak pidana pencurian yang

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baikitu sengajamaupun tidak sengaja. Menurut

Lamintang dalam bukunya membagi tindak pidana pencurian kedalam lima jenis yaitu (a)

Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok; (b) Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur-

Unsur Yang Memberatkan; (c) Tindak Pidana Pencurian Ringan; (d) Tindak Pidana Pencurian

Dengan Kekerasan; (e) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga 15:

1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Theo Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa tindak pidana pencurian dalam bentuk

pokok ini terdiri atas unsure sunjektif dan unsure objektif, dimana:

a. Unsur Subjektif : met het oogmerk on het zich wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan

maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

b. Unsur Objektif : i. hij atau barang siapa

ii. Wegnemen atau mengambil

iii.Eenig goed atau sesuatu benda

iv. Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.16

15Theo Lamintang, Op.Cit hal. 1-67

16 Theo Lamintang, Op.Cit hal. 1-2



Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana percurian, orang

tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian. Undang-

undang pidana di Indonesia tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang

dilakukan dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal.

Unsur-unsur kesengajaan atau opzet yang dilakukan pelaku meliputi:

a. Mengambil

b. Sesuatu benda

c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur–Unsur yang Memberatkan

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai

pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara - cara tertentu sehingga bersifat

lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukum yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu

lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam pasal

362 KUHP17.

Tindak pidana pencurian dengan unsur – unsur yang memberatkan diatur dalam Pasal 363

KUHP yang berbunyi:

(1). Dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Pencurian Hewan

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gampa bumi, atau gempa laut,

letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-

hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

17 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit hal. 19



3. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang

ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau

bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

5. Pencurian yang dilakukan tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat

mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau

memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau psakaian

jabatan palsu

(2). Jika pencurian yang diterapkan dalam No.3 disertai dengan salah satu yang tersebut

dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman selama-lamanya 9 tahun.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur – unsur dari pencurian yang

didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur – unsur lain (yang

meringankan) ancaman pidananya jadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam

ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan

yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarngan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua

ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan bratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)

b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau



c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan

atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah

melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu,

perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

i. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah

ii. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dalam bentuk kekerasan atau lazim dikenal masyarakat dengan

istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan

dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama,

misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama

halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun

tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana, jelas telah

diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur

dalam pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut18:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk memepersiapkan atau

untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau

lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu

juga, atau untuk menjamin kekuasaan atas benda yang telah dicuri.

2. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

18 Theo lamintang, Op.cit hal. 54-56



a. Jika tindak pidan itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman

atau diatas sebuah pekarangan yang tertutup yang diatasnya terdapat sebuat tempat

kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api, atau trem yang bergerak;

b. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara baersama-sama;

c. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan, orang yang bersalah telah

melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu,

suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;

d. Jika tindak pidana telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah

mengakibatkan matinya orang.

4. Dijatuhkan tindak pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara

selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada

tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-

sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan

gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu

pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur

dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan

yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang,

ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan

pemakaian kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan

gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana

kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang



berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang  mengubah

kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-

unsur nya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau

ancaman kekerasan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP ini

sama dengan yang dipunyai Pasal 362 KUHP dengan tambahan unsur – unsur sebagai

berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHP, adalah:

Tindak pidan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk

mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah:

Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem

yang sedang berjalan.

5. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan

pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu



keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau seorang istri melakukan

(sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Menurut KUHP, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu “misdrijf“

(kejahatan) dan “overtrading” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk

membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang

dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III

adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari

pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang

membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II

(kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian

tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Seorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian, dan telah dilakukannya proses

penahanan oleh pihak kepolisian namun belum mendapatkan putusan dari pengadilan maka,

sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana

digunakan asas praduga tak bersalah (presumtion of innocent) yang menganggap bahwa

seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

KUHAP tidak menggunakan istilah permohonan penangguhan penahanan, namun dari

kata-kata “atas permintaan tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP dapat

disimpulkan bahwa untuk mendapat penangguhan penahanan tersebut



diharuskan/diisyaratkan adanya permohonan. Tanpa adanya permohonan dimaksud tentunya

pejabat yang menahan tersangka/terdakwa tidak mengetahui tentang adanya keinginan

tersangka/terdakwa untuk mendapat penangguhan penahanan. Hak untuk memberikan dan

mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas diri seorang tersangka tindak

pidana pencurian adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada

penyidik di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, yang

menyatakan penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis

penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 KUHAP.

Penyidik berhak dan berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan atau

pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian, yaitu terhitung

sejak saat permohonannya dikabulkan. Setiap pelaksanaan penangguhan penahanan tindak

pidana pencurian terlebih dahulu harus dimajukan dengan surat permohonan yang

dimajukan oleh penasihat hukumnya. Bilamana permohonan penangguhan penahanan tindak

pidana pencurian ini dikabulkan penyidik, maka secara hukum penangguhan penahanan

tersebut dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah atau penetapan hakim yang

tembusannya diberikan kepada tersangka serta keluarganya (Pasal 23 ayat (2) KUHAP).

Surat permohonan penangguhan penahanan tindak pidana pencurian biasanya harus

diikuti dengan adanya suatu jaminan setidak-tidaknya jaminan orang atau keluarga pihak

terdakwa yang menyatakan dan menjamin bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya,

tersangka tindak pidana pencurian tidak akan melarikan diri dan juga tidak akan

menghilangkan barang bukti.



Keberadaan jaminan dari keluarga tersangka tindak pidana pencurian agar dikabulkannya

permohonan penangguhan penahanan tindak pidana pencurian pada saat sekarang ini mutlak

sangat diperlukan untuk menghindari agar tersangka tidak melarikan diri, dan selain jaminan

dalam bentuk orang atau keluarga dari tersangka ini, jaminan penangguhan penahanan juga

dapat dimajukan dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas Negara melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Setiap permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian

yang ditahan oleh penyidik dapat dimajukan oleh tersangka tindak pidana pencurian,

keluarga dan penasehat hukumnya dengan suatu jaminan, baik jaminan perseorangan

maupun dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas negara. Syarat yang

ditetapkan instansi Kepolisian dalam memproses penangguhan penahanan dalam tindak

pidana pencurian yang berpedoman pada KUHAP Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- Wajib lapor

- Tidak keluar rumah

- Tidak keluar kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam

penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah proses penangguhan penahanan dalam

tindak pidana pencurian yang terjadi di kota medan dengan lokasi yang diambil adalah kantor

kepolisian resort kota medan.

B. Jenis Penelitian

Menurut Soekanto penelitian secara ilmiah artinya, suatu metode yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut19

Penelitian ilmiah, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan

data yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian

mengolahnya sehingga mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut.

19Soerjono Seokanto. Pengantar Penelitian Hukum.UI-Press, Jakarta 2014, hal. 2



Ditinjau dari jenisnya penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian

deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud

mempertegas analisis, untuk memperkuat teori lama atau menyusun teori baru20

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang didukung oleh

data primer.

a. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian

yang berwujud laporan dan makalah-makalah hukum. Data sekunder diperoleh dari :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan tentang asas-asas

hukum pidana, kepolisian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembahasan skripsi ini

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para pakar hukum, buku-buku, dan juga

mass media. Juga diperoleh beberapa dari media massa serta jurnal dan internet.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa hasil penelitian para pakar hukum yang telah dijadikan

sebagai laporan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Data Primer merupakan suatu bahan yang bersumber dari hasil suatu wawancara/interview

dengan Aparat Kepolisian di Polresta Medan. Alasan penulis memilih di Polresta karena :

i. Biaya lebih hemat karena jarak antara kampus dan Polresta berkisar 200m

ii. Data yang diperoleh lebih akurat

20Ibid



iii. Kesempatan mewawancarai lebih banyak

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penulisan skripsi ini, segala data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis

secara deskriptif kualitatif untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini, yang

kemudian analisis deskriptif tersebut akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang

benar.


