
Briefing Paper 1/2011 

 

 

 

Pemetaan Awal 

Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 40 

 

Editor 

Anggara 

 

Tim Penulis 

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM 

Sriyana, SH, LLM, DFM 

Syahrial M. Wiryawan, SH 

Supriyadi W. Eddyono, SH 

Wahyudi, SH 

Wahyu Wagiman, SH 

 

 

Hak Cipta 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)  

 

Keterangan Gambar: 

http://bit.ly/6K5WpZ 

http://bit.ly/lGgAnF 

http://bit.ly/ju9Fq4 

http://bit.ly/jR6wkE 

http://bit.ly/iEDt1O 

 

Hubungi Kami: 

Institute for Criminal Justice Reform 

Jl. Cempaka No.4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530.INDONESIA 

Phone/Fax (62-21) 7810265, Email : infoicjr@icjr.or.id 

Website: http://www.icjr.or.id 

Twitter: http://twitter.com/icjrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 40 

 

Daftar Isi 

 

Kata Pengantar .................................................................................................. 4 

Ruang Lingkup Penahanan dan Tren Penahanan di Indonesia ........................... 6 

1.1. Selintas Pengertian dan Ruang lingkup Penahanan Pra Persidangan (Pre 

Trial Detention)............................................................................................... 6 

1.2. Tren Penahanan di Indonesia................................................................. 11 

1.3. Masalah Penahanan Secara Global ......................................................... 15 

Penormaan HAM dalam Penahanan Pra Persidangan ....................................... 19 

Kondisi dan Situasi Penahanan Pra Persidangan di  Indonesia ........................ 26 

3.1. Tempat Penahanan ................................................................................ 26 

3.2. Overcrowding......................................................................................... 27 

3.3. Overstaying............................................................................................ 28 

3.4. Akses Bantuan Hukum dan penasehat Hukum ....................................... 30 

3.5. Penyiksaan dalam Penahanan ................................................................ 31 

3.6. Anak Dalam Tahanan Orang Dewasa ...................................................... 32 

3.7. Pembantaran (stuiting) yang Subjektif .................................................. 33 

Mekanisme Pengujian Penahanan Pra Persidangan Melalui Mekanisme Pra 

Peradilan.......................................................................................................... 36 

5.1. Proses Pemeriksaan Praperadilan .......................................................... 36 

5.2 Praktik dan Masalahnya Praperadilan ..................................................... 37 

5.2.1 Pengujian Substansi Pasal 21 dan 24 KUHAP .................................... 37 

5.2.2. Perhitungan Awal Masa Tenggang 7 hari ......................................... 39 

5.2.3. Masalah Sikap Pejabat Hukum ......................................................... 39 

5.2.4. Waktu sidang 7 Hari......................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 40 

 

 

Kata Pengantar 

 

UU No 8 Tahun 1981 pada saat kelahirannya telah dipuja banyak kalangan sebagai 

karya agung bangsa Indonesia yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia 

khususnya perlindungan hak asasi bagi Tersangka atau Terdakwa. Jika melihat kondisi 

pada waktu tersebut, penyebutan karya agung tersebut tidaklah salah karena hukum 

acara yang diterapkan sebelumnya yaitu Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) sangat 

sederhana dan telah banyak kritik karena tidak mampu memberikan artikulasi yang 

cukup bagi perlindungan hak asasi manusia. 

 

Saat ini karya agung tersebut terasa tidak memadai, karena begitu banyak 

perkembangan dalam sistem peradilan pidana terutama yang terkait dengan 

perlindungan hak asasi manusia baik bagi Tersangka atau Terdakwa, Saksi, ataupun 

Korban. Khusus dalam perlindungan hak asasi manusia kedudukan Tersangka atau 

Terdakwa secara umum masih dipandang lemah baik pada tingkat regulasi ataupun pada 

praktek penerapan regulasi tersebut. 

 

Dalam konteks tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai bagian dari 

organisasi non pemerintah, berupaya untuk turut serta secara aktif dalam proses 

pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena ICJR percaya bahwa 

pemberantasan kejahatan harus dimulai dengan meningkatkan perlindungan hak asasi 

manusia bagi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban.  

 

Untuk turut serta dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, maka ICJR dalam 

rencana strategisnya telah menentukan bahwa hingga 2013, ICJR turut serta dalam 

pembaharuan sistem peradilan pidana dengan memfokuskan pada upaya pembaharuan 

mekanisme penahanan pra persidangan dan pembaharuan mekanisme pengujian 

terhadap upaya paksa khususnya yang terkait dengan penahanan pra persidangan. 

Persoalan penahanan pra persidangan tidak hanya terletak pada lemahnya pengaturan 

mengenai uji kebutuhan penahanan pra persidangan tetapi juga praktek penahanan pra 

persidangan yang terjadi selama ini bahkan sangat jauh dari kondisi atau syarat minimal 

yang digariskan menurut KUHAP. Dalam banyak kasus, Pejabat yang berwenang 

menahan sangat jarang melihat syarat – syarat yang digariskan dalam Pasal 21 KUHAP 

dan cenderung bergerak sesuai “template” surat perintah penahanan dan berita acara 

penahanan. Akibat “liberalnya” penahanan ini telah membawa akibat yang sangat serius 

dalam situasi penahanan di Indonesia. Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, 

bahwa Indonesia mengalami kekurangan tempat-tempat penahanan, yang kemudian 

berakibat pada begitu banyaknya kasus overcrowding. Para tahanan ditempatkan di 

dalam tempat-tempat penahanan yang secara kapasitas sebetulnya sudah tidak lagi bisa 

menampung para tahanan. Imbasnya, banyak para tahanan yang mengalami situasi 

tidak manusiawi, sebagai akibat terbatasnya ruang bagi para tahanan. Data yang dirilis 

oleh Dirjend Pemasyarakatan pada 2009, seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia, 

setidaknya menampung 132.372 orang penghuni. Padahal seharusnya kapasitas yang 

tersedia hanya diperuntukan bagi 90.853 orang penghuni. Selain itu terdapat juga 

masalah lain yang muncul yaitu para tahanan dalam banyak kasus telah mengalami 

kelebihan masa penahanan (overstaying), kelebihan masa penahanan ini terjadi jika 

tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. 

Kelebihan masa penahanan ini sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab 

jumlah penghuni tahanan melebihi kapasitas.  

 

Formulasi kompleksitas mekanisme dan praktek penahanan yang terjadi selama ini telah 

menyebabkan kondisi fisik yang buruk bagi tahanan, mereka biasa di kumpulkan dalam 

beberapa jam dalam satu sel dimana tak seorangpun dapat merebahkan diri. Kepadatan 

dan kondisi yang kotor mengakibatkan penyebaran penyakit menular. Penyebarluasan 

penyakit menular akibat dari kepadatan penghuni dan lingkungan yang tidak sehat. 

Selain itu, dalam kondisi tersebut petugas yang mengawasi para tahanan besar 
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kemungkinan tidak mampu mengendalikan kekerasan antar tahanan, dimana tahanan 

sangat rentan terhadap kekerasan kelembagaan, tradisi perkenalan di tahanan dan 

kekerasan geng. 

 

Kondisi yang terjadi inilah yang membuat ICJR berupaya untuk mencari, 

mengumpulkan, menerima, dan mengolah informasi mengenai situasi penahanan di 

Indonesia agar dapat menjadi basis data bagi perbaikan sistem peradilan pidana 

Indonesia di masa depan khususnya yang terkait dengan mekanisme penahanan dan 

mekanisme pengujian terhadap upaya penahanan tersebut.  
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Bagian I 

Ruang Lingkup Penahanan dan Tren Penahanan di Indonesia 

 

1.1. Selintas Pengertian dan Ruang lingkup Penahanan Pra Persidangan (Pre 

Trial Detention)  

 

Menurut kamus Webster, Pre trial Detention di artikan sebagai: The detaining of an 

accused person in a criminal case before the trial has taken place, either because of a 

failure to post bail or due to denial of release under a pre-trial detention statute 

(menahan seorang tersangka dalam kasus pidana sebelum persidangan dilakukan, baik 

karena ketidakmampuan untuk membayar jaminan atau karena permohanan 

pelepasannya ditolak berdasarkan undang-undang penahanan pra-sidang).1  

 

Sementara Black’s Law Dictionary memberikan pengertian kepada pre-trial detention 

sebagai: (1) The holding of a defendant before trial on criminal charges either because 

the established bail could not be posted or because release was denied; (2) In a 

juvenile-delinquency case, the court's authority to hold in custody, from the initial 

hearing until the probable-cause hearing, any juvenile charged with an act that, if 

committed by an adult, would be a crime If the court finds that releasing the juvenile 

would create a serious risk that before the return date the juvenile might commit a 

criminal act, it may order the juvenile detained pending a probable-cause hearing. 

Juveniles do not have a constitutional right to bail. The Supreme Court upheld the 

constitutionality of such statutes in Schall v. Martin, 467 U.S. 253, 104 S.Ct. 2403 

(1984).2  

 

Oleh karenanya maka penahanan pra-persidangan adalah bentuk penahanan di mana 

seseorang disimpan atau ditahan di fasilitas pemerintah sementara dia atau dia 

menunggu proses hukum dalam pengadilan. Orang-orang yang dimasukkan dalam 

penahanan ini biasanya dapat juga ditahan didalam penjara, atau ditahan di fasilitas 

penahanan khusus sebelum sidang. Tahanan ini tidak boleh dianggap bersalah atas 

perbuatan kejahatan apapun dan mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar 

hukum seperti layakanya seorang narapidana, walaupun mereka kehilangan kebebasan 

mereka, dan biasanya  walaupun mereka memiliki kegiatan secara terbatas ketika 

mereka sedang dalam tahanan, hal ini pun dikarenakan alasan keamanan semata.3  

 

Ada dua alasan mengapa seseorang ditahan. Alasan pertama adalah ketidakmampuan 

untuk membayar uang jaminan, dikarenakan kemungkinan uang jaminan yang harus 

dibayarkan terlalu tinggi bagi seseorang sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk 

bebas dengan uang jaminan. Dalam situasi ini, orang harus tetap dalam tahanan karena 

mereka tidak bisa membayar. Ini adalah dasar untuk menahan yang paling umum 

dilakukan dan dalam banyak kasus, hal ini terjadi  terhadap para imigran gelap, yang 

mungkin mengalami kesulitan menghubungi anggota keluarga dan teman-teman mereka 

untuk meminta bantuan dengan jaminan.  

 

Namun pembayaran uang jaminan dapat diabaikan jika seseorang tersebut dicurigai 

untuk sejumlah alasan, mulai dari kekhawatiran tentang keselamatan mereka jika 

mereka dilepaskan, atau ada  keyakinan bahwa tahanan melarikan diri dan tidak akan 

kembali untuk memenuhi proses hukum. Dalam kasus seperti ini, Pengadilan biasanya 

akan menjelaskan alasan-alasan hukum untuk tidak bisa membebaskan seseorang 

dengan uang jaminan, dan advokat dapat membuat suatu argumen untuk menolak 

penahanan tersebut dalam upaya untuk meminta pembebasan dengan jaminan. Orang-

orang di penahanan sebelum sidang adalah orang yang sedang menunggu proses 

                                                           
1  Webster's New World Law Dictionary Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey.  Used by 

arrangement with John Wiley & Sons, Inc. 
2  Bryan A. Garner (Ed.), Black’s Law Dictionary Ninth Edition, West: Thomson Publising, 2009. 
3  Lihat HAM dan penahanan Pra Sidang, UN, 2005 
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hukum. Mereka secara periodik dikeluarkan dari tahanan untuk pemeriksaan dan acara 

lain yang berkaitan dengan kasus mereka, dan juga dibawa ke pengadilan. Mereka juga 

memiliki hak untuk mengakses advokat dan untuk bertemu dengan keluarga dan teman-

teman mereka secara pribadi. 

 

Di Indonesia sendiri, pre trial detention, secara umum diistilahkan dengan sebutan 

penahanan. Namun penahanan tersebut adalah penahanan yang dilakukan sebelum 

proses peradilan pidananya dilakukan. Dengan kata lain penahanan yang dilakukan 

dalam kerangka penyidikan dan penututan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut 

umum. Untuk kepentingan riset ini istilah yang digunakan adalah penahanan pra-

persidangan 

 

Penahanan sebenarnya sudah ada dalam sistem hukum pidana sejak berlakunya hukum 

pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu prosedur penahanan merupakan 

instrumen hukum yang sah dan kerap digunakan untuk memasukkan tersangka ke 

dalam intitusi penjara. Penahanan terhadap bumiputra pada saat itu dilakukan dengan 

menggunakan hukum acara pidana kolonial Belanda yang dikenal dengan Herziene 

Indonesisch Reglement (H.I.R). Di dalam HIR istilah penahanan masih dicampuradukan 

dengan istilah penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang 

dalam peristilahan Belanda disebut de verdachte aan te houden (pasal 60 ayat (1) HIR 

yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah 

voorlopige aan houding (pasal 62 ayat (1) HIR, serta untuk perintah penahanan yang 

dimaksud pasal 63 HIR dipergunakan istilah zinj gevange houding bevelen.4 Prosedur 

HIR mengenai penahanan sangat kacau dan berbelit belit, baik mengenai masalah 

wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara, di 

samping itu batasan waktu penahanan juga sangat lama dan bisa dilakukan tanpa 

melalui surat penahanan. Pengadilan Negeri juga dapat memperpanjang penahanan 

orang tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu 

atau dua tahun. 

 

Sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 1945 sistem 

penahanan hukum yang telah ada sejak Hindia Belanda tersebut masih juga digunakan 

sampai lahirnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih 

dikenal dengan KUHAP.  

 

Saat ini, dengan dilahirkannya KUHAP, penahanan dalam hukum Indonesia diartikan 

sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini.5 oleh karena itu maka penahanan dalam konsep KUHAP 

merupakan pengertian yang lebih luas dari konsep pre trial detention, dalam pengertian 

pre trial detention jika dibandingkan dengan pengertian penahanan dalam KUHAP maka 

konsep pre trial detention tersebut sama dengan proses penahanan yang dilakukan 

dalam proses penyidikan dan penuntutan.  

 

Dari pengertian KUHAP diatas maka semua instansi penegak hukum mempunyai 

wewenang untuk melakukan penahanan. Sedangkan Tujuan penahanan ini pada 

dasarnya adalah:6 

• Untuk kepentingan penyidikan yang didasarkan kepada kenyataan keperluan 

pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan 

tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang 

tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil 

pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum.7 Ini berarti jika 

                                                           
4  Lihat Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Bambang Purnomo, Yogyakarta, 1988. 
5  Lihat Pasal 1 butir 21 KUHAP. 
6  Lihat Penjelasan Pasal 20 KUHAP. 
7  Lihat Pasal 20 ayat (1) KUHAP. 
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pemeriksaan penyidikan sudah cukup maka penahanan tidak diperlukan lagi 

kecuali ada alasan lainnya untuk tetap menahan tersangka.8 

• untuk kepentingan penuntutan.9 

• Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.10  

 

Dasar untuk melakukan penahanan yang diatur dalam sistem hukum acara pidana di 

Indonesia sebenarnya meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat yang memberikan 

kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Dasar tersebut antara satu dengan 

lainnya saling menopang satu sama lain sehingga jika salah satu syarat tersebut diatas 

tidak terpenuhi maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun 

tidak sampai masuk dalam kategori sebagai tindakan yang tidak sah.11 Adapun unsur-

unsur yang menjadi dasar sebuah penahanan terdiri atas: dasar yuridis (objektif), 

landasan kekhawatiran (subjektif), dan terpenuhinya pasal 21 ayat (1) KUHAP. (Lihat 

tabel) 

 

Unsur 

Penahanan 

Keterangan 

 

Dasar Yuridis  

(objektif) 

 

Hanya dapat dikenakan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak 

pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 

Dapat dikenakan terhadap tindak pidana tertentu walaupun ancaman 

hukumannya kurang dari lima tahun yang terdapat dalam KUHP dan 

UU Pidana Khusus12 

 

 

Dasar 

kekhawatiran 

(subjektif) 

 

Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa 

akan: 

• melarikan diri,  

• merusak atau  

• menghilangkan barang bukti atau  

• mengulangi tindak pidana 

 

 

Terpenuhinya 

pasal 21 ayat 

(1) KUHAP 

 

Tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana  

Dugaan keras tersebut didasarkan pada bukti yang cukup 

 

Adapun tata cara  untuk melakukan penahanan adalah dengan melalui surat perintah 

penahanan atau surat penetapan pengadilan dan tembusannya harus diberikan kepada 

keluarga. Surat perintah penahanan tersebut harus memuat hal-hal: 

 

• Identitas orang yang akan di tahan: nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan 

tempat tinggal 

• Alasan penahanan 

• Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau di dakwakan 

                                                           
8  Lihat Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Yahya Harahap, hal. 161. 
9  Lihat Pasal 20 ayat (2) KUHAP. 
10  Lihat Pasal 20 ayat (3) KUHAP. 
11  Lihat Yahya Harahap, hal. 161. 
12  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 

372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah 

dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-

undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, 

Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). 
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• Tempat dimana akan ditahan 

 

Jenis penahanan dalam KUHAP dapat berupa Penahanan di Rumah Tahanan Negara 

(Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Namun yang menjadi perhatian paling 

utama dan tentunya paling mendapat sorotan adalah penahanan dalam rumah tahanan. 

Masalah utama yang pertama kalinya di sorot sejak KUHAP dilahirkan adalah mengenai 

pembangunan dan penyediaan rutan di seluruh Indonesia. Pemerintah sampai saat ini 

dihadapkan pada masalah mendirikan sekian banyak rutan yang tentunya memerlukan 

biaya yang sangat besar. Oleh karena itu untuk memenuhi jumlah rutan yang sesuai 

dengan jumlah tahanan pada saat ini  masih menjadi beban berat pemerintah. Untuk 

sementara, agar kesulitan tersebut bisa diatasi maka selama rutan belum ada di suatu 

wilayah maka penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara, di kantor 

kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan 

mendesak di tempat lain.13 

 

Batas waktu dilakukannya penahanan yang diatur dalam KUHAP dibuat dengan 

pembatasan yang limitatif dengan perpanjangan yang terbatas. Bila jangka masa 

penahanan telah melewati jangka waktunya maka orang yang ditahan tersebut haruslah 

dilepaskan demi hukum. Adapun jangka waktu penahanan yang ditetapkan oleh KUHAP 

yakni: 

 

Tahapanproses 

pemeriksaan 

Penahanan/Perpanjangan 

oleh 

Lamanya Dasar Hukum 

Penyidikan Penyidik 20 hari Pasal 24 ayat (1) 

KUHAP 

 Diperpanjang oleh JPU 40 hari Pasal 24 ayat (2) 

KUHAP 

Penuntutan Penuntut Umum 20 hari Pasal 25 ayat (1) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PN 30 hari Pasal 25 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan di 

PN 

Hakim Pengadilan Negeri 30 hari Pasal 26 ayat (1) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PN 60 hari Pasal 26 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan 

tingkat banding 

Hakim Pengadilan Tinggi 30 hari Pasal 27 ayat (1) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PT 60 hari Pasal 27 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan 

tingkat kasasi 

Hakim Mahkamah Agung 50 hari Pasal 28 ayat (1) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua MA 60 hari Pasal 28 ayat (2) 

KUHAP 

Total 400 hari  

 

Namun KUHAP juga telah mengatur mengenai pengecualian pembatasan penahanan 

yang memberikan kemungkinan bagi instansi aparat penegak hukum untuk menerapkan 

perpanjangangan penahanan melebihi dari yang ditentukan diatas, dengan alasan 

Pertama, Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang 

dibuktikan dengan keterangan dokter. dan kedua, perkara yang sedang diperiksa 

diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Batas waktu pengecualian 

perpanjangan ini hanya dua kali perpanjangan saja dan setiap kali perpanjangan tidak 

lebih dari 30 hari.  

  

                                                           
13  Lihat Penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP. 
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Perpanjangan Pengecualian 

 

Tahapan Proses 

Pemeriksaan 

Diberikan oleh Lamanya Dasar Hukum 

Penyidikan Ketua PN 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PN 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

Penuntutan Ketua PN 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PN 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan di PN Ketua PT 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua PT 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan tingkat 

banding 

Hakim MA 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

 Diperpanjang Hakim MA 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

Pemeriksaan tingkat 

kasasi 

Ketua MA 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

 Diperpanjang Ketua MA 30 hari Pasal 29 ayat (2) 

KUHAP 

Total 300 hari  

 

Lamanya masa penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia maksimal adalah 700 

hari yang didalamnya sudah termasuk perpanjangan penahanan istimewa. Dalam 

konteks penahanan pra persidangan lamanya waktu penahanan dapat dihitung lamanya 

waktu dalam tahap penyidikan yakni 60 hari, hal itu didasarkan pada pengaturan Pasal 

28 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam waktu 110 hari meskipun perkara 

tersebut belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.  Namun 

dalam waktu maksimal 60 hari tersebut belum termasuk perpanjangan penahanan 

istimewa yakni 60 hari. Jadi jika ditotal jumlah lama waktu penahanan yang dapat 

dikenakan pada tersangka adalah 120 hari.  

 

Jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP terdiri tiga jenis (Pasal 22 ayat (1)), yakni: 

• Penahanan rumah tahanan negara. Tersangka  atau terdakwa ditempatkan di 

rumah tahanan negara (Rutan); 

• Penahanan rumah.  Penahanan dilakukan dirumah tempat tinggal 

tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadap yang 

bersangkutan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

kesulitan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 

• Penahanan kota. Penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal 

tersangka/terdakwa dengan kewajiban kepadanya untuk melapor diri pada waktu 

yang ditetapkan kepada petugas yang berwenang. 

 

Pada prinsipnya penyidik/penuntut umum/hakim berwenang atau dapat mengalihkan 

jenis penahanan dari satu jenis ke jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan 

pertimbangan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan. KUHAP mengatur juga 

mengenai hak  dari tersangka/terdakwa untuk meminta penangguhan penahanan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 31.  Dalam ketentuan tersebut penangguhan 

penahanan diajukan atas permintaan terangka/terdakwa kepada penyidik, penuntut 

umum, atau hukum, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengabulkan 

penangguhan penahanan dengan atau dengan uang jaminan uang atau jaminan orang.  
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Selain KUHAP sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan pengaturan 

penahanan, dasar hukum lainnya yang menjadi dasar pengaturan pada tingkatan teknis 

adalah Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Tindakan penahanan pada 

dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh 

seseorang, penahanan tersebut menurut undang-undang harus berdasarkan pada asas 

praduga tak bersalah.  Secara tegas dalam PP 58 Tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat 

yang menjalankan tugas wajib memperhatikan: 

• Perlindungan terhadap hak asasi manusia 

• Asas praduga tak bersalah 

• Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan 

pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak 

tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta 

hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh para tahanan di Indonesia yang diberikan oleh 

KUHAP meliputi: 

• berhak mendapatkan pemeriksaan yang segera dari penyidik serta berhak agar 

segera mendapat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

• berhak mendapatkan bantuan hukum  

• berhak mendapatkan menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi  

• berhak mendapatkan pemberitahuan atas penahanan terhadap dirinya, keluarga 

atau orang serumahnya  

• berhak menghubungi atau menerima keluarga atau orang lain guna mendapat 

jaminan bagi penangguhan penahanan dan bantuan hukum. 

• berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum menghubungi 

atau menerima kunjungan dari sanak keluarga. 

• Berhak mengirim surat dan menerima surat 

• Hak atas perawatan kesehatan 

• Hak atas perawatan rohani 

• Larangan wajib kerja 

 

1.2. Tren Penahanan di Indonesia  

 

Secara umum, jumlah orang-orang yang di masukkan dalam penahanan di Indonesia 

semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tren penormaan 

penahanan dalam UU baru yang lahir setelah KUHAP di susun. Berdasarkan data dari 

rekapitulasi Departement Hukum dan HAM tahun 1994 s/d 200014, rata-rata jumlah 

tahanan yang tercatat di seluruh Indonesia berjumlah 13.000 s/d 24.000 pertahunnya. 

Sebagai informasi semua catatan angka-angka tentang tahanan dan narapidana, baik 

usia anak-anak, pemuda maupun dewasa, dihitung dari tahanan dan narapidana yang 

berada di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Anak, Pemuda dan 

Dewasa). 

 

                                                           
14  Lihat, Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 



Page 12 of 40 

 

 
Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 

Dari diagram diatas terlihat bahwa jumlah orang-orang yang masuk dalam penahanan 

mengalami peningkatan jumlah signifikan dalam kurun waktu 10 tahun. Dari jumlah 

13.634 di tahun 1994 naik menjadi 19.173 orang di tahun 2000. Dan terlihat jumlah 

tahanan lebih dari sepertiga dari jumlah seluruh narapidana yang ada. Bahkan pada 

tahun-tahun tertentu jumlah tahanan hampir separuh dari jumlah narapidana. Hal ini 

menunjukkan konsekuensi khusus yang lebih besar kepada penambahan jumlah  

prasarana yang akan disediakan buat memfasilitasi para tahanan dan tentunya jumlah 

biaya yang dibutuhkan oleh Negara untuk memfasilitasi tahanan di seluruh Indonesia. 

 

 
Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 
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Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 

 
Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 

Dari data rekapitulasi diatas terlihat tren penahanan yang paling banyak justru berada di 

tingkat tahanan pengadilan negeri, lalu disusul oleh jumlah tahanan di tingkat 

kejaksaan, polisi, pengadilan tinggi dan terakhir di Mahkamah Agung.  Dari aspek 

keputusan pengadilan, ini menunjukkan bahwa jumlah tahanan yang dimasukkan ke 

dalam penjara setelah putusan tingkat I di pengadilan negeri cukup tinggi, sehingga 
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orang-orang yang pada awalnya tidak di masukkan di dalam tahanan dalam fase 

sebelumnya kemudian di putus bersalah dalam putusan Tk I lalu  masuk ke penjara 

sehingga jumlah tahanan yang masuk berdasarkan putusan Tk 1 paling banyak 

jumlahnya. Bila dibandingkan dengan jumlah tahanan polisi, jaksa dan Pengadilan 

Negeri, maka jumlah tahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sangat kecil 

persentasenya. Diagram 3 Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda). 

 

Dari data tersebut maka jumlah tahanan dalam konteks penahanan pra persidangan 

dalam persentasenya rata-rata 50% dari total jumlah penahanan yang ada. Ini berarti 

jumlah tahanan (pre trial detention) cukup besar, mencapai rata-rata 8.000 orang 

pertahun. 

 

Menurut analisis UNICEF15, Tren ini cukup mengherankan, karena logisnya, urut-urutan 

dalam proses peradilan pidana yang harus dilalui seseorang yang disangka atau didakwa 

telah melakukan pelanggaran hukum pidana, akan membangun satu situasi ‘seleksi’ 

atau penyusutan jumlah orang-orang yang berstatus sebagai tahanan mulai dari 

tahanan polisi, tahanan jaksa, hingga tahanan pengadilan (Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan jumlah tersebut semakin susut pada 

kategori narapidana (termasuk anak-anak yang dipidana).  Oleh karenanya, sepatutnya 

jumlah angka lebih besar adalah pada kategori tahanan dan jumlah lebih kecil pada 

kategori narapidana (termasuk anak didik). Tetapi ternyata data kuantitatif yang 

diperoleh dari Kantor Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM justru 

memperlihatkan kondisi yang bertentangan, karena jumlah angka tahanan jauh lebih 

kecil ketimbang jumlah angka narapidana (termasuk anak didik).  

 

Menurut analisis dari Unicef kondisi ini dapat dijelaskan dengan adanya kemungkinan 

tidak akuratnya data pencatatan tentang jumlah orang-orang yang ditahan, baik untuk 

orang dewasa (termasuk pemuda) maupun untuk anak-anak, sehingga muncul dark 

numbers yang besarannya sulit diukur, tapi diperkirakan sangat besar. Pemikiran atas 

adanya “dark numbers” ini disebabkan: pertama, kenyataannya terdapat sejumlah 

orang-orang (termasuk anak-anak) yang ditahan pada kantor-kantor polisi (baik di 

kantor polisi sektor, kantor polisi resor, maupun kantor polisi daerah) yang tidak dicatat 

dalam statistik kriminal kepolisian.  

 

Kedua, kemungkinan terdapat sejumlah orang dewasa dan anak-anak yang berstatus 

tahanan dan mereka ditahan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, namun 

tidak tercatat. Ketiga, realita di lapangan juga menunjukkan sejumlah orang dan anak-

anak yang berstatus tahanan tetapi tidak ditahan dalam lembaga penahanan dan tidak 

dicatat oleh statistik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun kantor 

pemasyarakatan.16 

 

                                                           
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 

Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin  

Tahun 1994-2000 

 

 
Diagram diambil dari : Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia, Unicef 2002 

Sedangkan Jumlah tahanan perempuan di banding dengan jumlah  tahanan pria dari 

tahun ke tahun cukup signifikan jumlahnya, data Jenis Kelamin Tahun 1994-2000 

mempelihatkan betapa tajamnya perbedaan jumlah tahanan laki-laki dengan 

perempuan, meskipun sejak tahun 1997, keberadaan tahanan perempuan menunjukkan 

peningkatan yang cukup besar dan relatif konsisten. 

 

1.3. Masalah Penahanan Secara Global 

 

Walaupun telah ada usaha Internasional dari PBB sehubungan dengan penahanan pra 

persidangan ini, banyak tahanan di banyak Negara telah mengalami kondisi penahanan 

terburuk dalam sistem penjara nasional mereka. Fasilitas penahanan yang sering ada 

terlalu padat, kuno tidak sehat dan tidak layak sebagai tempat penahanan bagi habitat 

manusia. Para tahanan sering di tahan terlalu lama, selama berbulan-bulan bahkan 
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bertahun-tahun sementara kasus mereka diselidiki  dan diproses oleh pengadilan17. 

Menurut Justice Initiatives: Pretrial Detention, setidaknya secara global, setiap harinya 

diperkirakan tiga juta jiwa di seluruh dunia berada di belakang jeruji menunggu 

persidangan. Banyak dari mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bahkan 

bertahun-tahun dalam penahanan tanpa disidangkan atau dinyatakan bersalah 

mengalami penderitaan dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan  orang 

yang terbukti bersalah melakukan kejahatan dan dihukum penjara. Sejumlah besar 

tahanan pra-persidangan rentan terhadap penyiksaan, kekerasan dan serangan 

penyakit. Pejabat yang korup cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. 

Sepanjang penderitaan tersebut, mereka hampir tidak pernah bertemu dengan seorang 

pengacara atau penasehat hukum dan seringkali hanya memiliki informasi yang terbatas 

tentang hak-hak asasi mereka.18  

 

Kepadatan yang berlebihan sering terjadi di tempat-tempat penahanan seluruh dunia, 

baik di negara berkembang  maupun sedang berkembang. Tempat-tempat penahanan 

sering mendapat prioritas yang rendah dalam alokasi dana bagi peningkatan dan 

pengembangan fasilitas penahanan dan apabila uang sangat terbatas, perawatan rutin 

dan pembersihan fasilitas mungkin saja tidak dilakukan. Kepadatan berkaitan dengan 

kondisi fisik yang buruk dari fasilitas penahanan: tempat-tempat penahanan yang 

berumur tua dan tidak terawat kebanyakan memiliki kapasitas yang tidak memadai bagi 

populasi tahanan.19 Menurut PBB kepadatan yang paling buruk terjadi di negara-negara 

sedang berkembang.20 Menurut pelapor PBB, kerap ditemukan fakta bahwa hampir 

disemua Negara jumlah tahanan dua kali lipat kapasitas penjara, dan bukan merupakan 

suatu hal yang luar biasa apabila sel-sel tahanan menampung tiga atau empat kali 

kapasitas mereka sel-sel penuh sesak sehingga tahanan hanya mempunyai ruang untuk 

berdiri. Bahkan di beberapa Negara Eropa, sel-sel yang dirancang untuk satu orang 

kemungkinan digunakan untuk menampung dua-tiga orang.21  

 

Kepadatan ini akan menambah jumlah waktu bagi petugas tahanan untuk melakukan 

tugas pengawasan fungsi rumah tahanan sehingga dengan demikian akan mengurangi 

kemampuan staf untuk memberikan pelatihan, pekerjaan atau kunjungan tahanan. 

Kepadatan ini juga berarti tahanan yang ada biasanya di kurung dalam sel mereka 

kurang lebih 20-23 jam sehari. Menurut PBB, penyebab utama dari kepadatan bukanlah 

jumlah tahanan, akan tetapi karena lamanya masa tahanan rata-rata dari tiap tahanan. 

Sebuah penelitian mengenai kepadatan penahanan menunjukkan bahwa dengan sedikit 

saja mengurangi masa tahanan rata-rata, pengaruhnya akan sangat besar dalam 

mengurangi kepadatan fasilitas tersebut.22 

 

Menurut PBB, kondisi penahanan juga biasanya lebih buruk dari kondisi tempat 

narapidana ditahan. Walaupun orang yang ditahan secara hukum dianggap tidak 

bersalah, sementara para narapidana telah terbukti melakukan tindak pidana, fasilitas 

tempat penahanan kebanyakan merupakan bangunan tua dan ketinggalan jaman. Di 

beberapa Negara, benteng kolonial dan bekas penjara para budak juga sering digunakan 

sebagai tempat penahanan, hal ini berarti bahwa disamping tempat tersebut tidak saja 

kekurangan tempat bagi populasi tahanan, tetapi juga tidak memiliki fasilitas hidup yang 

memadai. Dalam monitoring  Pelapor PBB, fasilitas fisik yang buruk tidak hanya terjadi 

di Negara-negara yang sedang berkembang, di Negara berkembang pun para tahanan 

masih kerap di tempatkan dalam fasilitas yang tidak memiliki kamar kecil dalam sel-

selnya dan para tahanan harus menggunakan jamban dalam sel yang tidak dibersihkan 

sampai selama 11 jam bahkan lebih. Kepadatan juga menyebabkan kondisi fisik yang 

                                                           
17  Lihat HAM dan penahanan Pra Sidang, UN, 2005. 
18  Lihat lembar fakta Justice Initiatives: Pretrial Detention, Open Society Justice Initiatives 2008. 
19  Op. Cit., hal. 14. 
20  Ibid.  
21  Ibid. 
22  Ibid. 
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buruk bagi tahanan, mereka biasa di kumpulkan dalam beberapa jam dalam satu sel 

dimana tak seorangpun dapat merebahkan diri.  

 

Kepadatan dan kondisi yang kotor mengakibatkan penyebaran penyakit menular. 

Penyebarluasan penyakit menular akibat dari kepadatan penghuni dan lingkungan yang 

tidak sehat. Dalam hal ini penting untuk menyebutkan bahwa prevelensi virus HIV dalam 

tahanan. Ketika tahanan dibebaskan, mereka membawa penyakit tersebut ke dalam 

masyarakat dimana mereka berasal. Tahanan yang terinfeksi penyakit juga tidak hanya 

menderita kesakitan medis namun mengalami resiko yang lebih tinggi untuk 

diperlakukan dengan buruk oleh tahahah lain. Dalam kondisi tersebut petugas 

penahanan kemungkinan tidak mampu mengendalikan kekerasan antar tahanan, oleh 

karena itu tahanan rentan terhadap kekerasan kelembagaan, ritual inisiasi dan 

kekerasan geng. Baik angka pembunuhan maupun angka bunuh diri sangat tinggi di 

kalangan tahanan pra-persidangan dibanding tahanan yang menjalani masa hukuman 

 

Kondisi tersebut juga diperparah karena ketika mereka akhirnya masuk ke ruang 

persidangan banyak dari orang-orang tersebut justru tanpa pendampingan hukum dan 

kemungkinan menjadi tidak berdaya akibat perlakuan buruk selama berbulan-bulan, 

kemungkinan terburuk akan semakin menimpa pada diri mereka. Semakin lama 

seseorang ditahan sebelum persidangan, semakin tinggi kemungkinan bagi  orang 

tersebut untuk dinyatakan bersalah. Penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan 

sewenang-wenang, diperparah dengan pendampingan yang tidak memadai dan berujung 

pada pelanggaran HAM yang masif.  

 

Tahanan pra-persidangan karena dapat kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal 

mereka; berpadu dengan ketidak pastian akan masa depan mereka, lingkungan baru 

yang berbahaya, khawatir mengenai posisi hukum mereka, kesulitan ekonomi dan 

pemisahan keluarga, kondisi mental dan fisik telah menyebabkan ketegangan (stress) 

yang berat; serta menderita gangguan fisik dan mental yang berlangsung lama setelah 

masa penahanan mereka berakhir.23 Ketegangan ini terwujud dalam depresi dan bunuh 

diri. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang-orang dalam tahanan lima kali lebih 

cencerung untuk melakukan bunuh diri di bandingkan dengan masyarakat umum24, 

sementara penelitian lainnya telah menemukan bahwa dari 37 kasus bunuh diri yang 

dilaukan oleh seluruh narapidana dalam satu tahun, 25 atau 68% diantaranya dilakukan 

oleh tahanan.25 

 

Dampak dari penahanan yang berkepanjangan dirasakan hingga jauh keluar dari sel-sel  

penjara. Permasalahan ini lebih dirasakan oleh masyarakat miskin dan marjinal, dimana 

mereka lebih cenderung untuk ditahan secara sewenang-wenang dan tidak mampu 

untuk mengakses layanan bantuan hukum sehingga lebih rentan untuk menghabiskan 

waktu yang berkepanjangan dalam penahanan pra-persidangan. Apabila seseorang 

ditahan untuk jangka waktu berlebihan dan kehilangan pekerjaan mereka, anggota 

keluarga mereka akan semakin terperosok dalam kemiskinan, terancam kelaparan dan 

kehilangan tempat tinggal. Stigmatisasi sosial, termasuk berada dalam kondisi terasing 

dari keluarga dan masyarakat serta mengalami kesulitan dalam mencari dan 

mempertahankan pekerjaan. Meningkatnya kecenderungan untuk melakukan kejahatan. 

Mereka yang mengalami penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan akan lebih 

cenderung untuk melakukan suatu tindak kejahatan setelah pembebasan dan anak-anak 

mereka juga lebih mungkin untuk terlibat dalam kejahatan dikemudian hari. 

 

Beberapa Masalah Penahanan secara global meliputi:26  

                                                           
23  Op. Cit., hal, 15. 
24  Lihat HAM dan penahanan Pra Sidang, UN, 2005, dikutip dari F. Dunkel, U half und U haftvollzug in der BRD,  1988. 
25  Ibid, dikutip dari Howard League, remands custody, 1989. 
26  Ibid. 
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• Dalam jangka waktu satu tahun, lebih dari sembilan juta orang akan dimasukkan 

ke dalam tahanan pra-persidangan.  

• Satu dari tiap tiga orang yang mengalami penahanan berada dalam status sedang 

menunggu persidangan dan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak 

kejahatan. 

• Di beberapa negara, lebih dari tiga perempat dari seluruh narapidana adalah 

tahanan pra-persidangan. Angka-angka ini ini mencakup Liberia (97%), Mali 

(89%), Haiti (84%), Andora (77%), Nigeria (76%) dan Bolivia (75%). 

• Jangka waktu rata-rata yang dihabiskan dalam tahanan pra-persidangan di Uni 

Eropa kira-kira selama 167 hari. Sedangkan di Nigeria, jangka waktu rata-rata 

diperkirakan selama 3,7 tahun. 

• Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mempunyai angka 

penahanan pra-persidangan tertinggi dengan menduduki peringkat ke-4 di dunia 

(158 per 100.000 penduduk). 

• Kebanyakan negara berkembang memiliki jumlah pengacara terlatih yang sangat 

sedikit dengan hanya satu pengacara untuk setiap 50.000 orang di beberapa 

tempat. Di Sierra Leone, hanya tujuh pengacara yang bekerja di daerah pedesaan 

dimana 80 persen dari penduduk bertempat tinggal.  

 

Undang-undang Internasional umumnya melarang Penahanan Pra-persidangan yang 

tidak semestinya dan sewenang-wenang27. Karena aturan hukum merupakan hal yang 

fundamental bagi penegakan hukum, maka sistem peradilan yang adil dan efektif harus 

mengemban tanggungjawab tidak hanya untuk menjaga dan melindungi hak-hak korban 

tetapi juga hak-hak dari para tersangka. Namun, pelanggaran berat dari prinsip ini 

berlangsung terus dengan perhatian yang masih minim dari pemerintah dan media atau 

bahkan para pegiat pembaharuan sistem peradilan pidana. Sesuai dengan standar 

internasional, mereka yang menunggu persidangan harus diperbolehkan untuk kembali 

kepada masyarakat mereka dengan syarat mereka menghormati hukum dan menghadiri 

persidangan pada tanggal yang ditentukan. Penahanan seseorang sebelum persidangan 

seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Harus ada alasan kuat untuk 

meyakini bahwa orang tersebut diduga telah melakukan suatu tindak kejahatan dan 

benar-benar ada resiko bahwa orang tersebut akan melarikan diri sehingga menjadikan 

ancaman bagi masyarakat, atau mengganggu jalannya proses menuju keadilan. Namun, 

terlalu banyak negara yang menolak untuk mengacu pada standar ini. Pola yang 

menonjol dari penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan semena-

mena tidak hanya melemahkan asas praduga tidak bersalah – salah satu dari dasar 

sistem berbasis hak – tetapi juga berkontribusi terhadap sesaknya sarana penahanan 

yang kronis, berbiaya tinggi dan tidak produktif. Penggunaan penahanan pra-

persidangan yang lebih rasional memungkinkan pemerintah untuk mengurangi 

kepadatan penghuni dan menyalurkan berbagai biaya terkait untuk pencegahan 

kejahatan, bantuan hukum dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  Ibid. 
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Bagian II 

Penormaan HAM dalam Penahanan Pra Persidangan 

 

Sistem hak asasi manusia internasional memberikan prinsip-prinsip umum dan norma-

norma yang melindungi dan mengatur hak-hak setiap orang terkait dengan bekerjanya 

administrasi peradilan (administration of justice).  Norma-norma internasional hak asasi 

manusia yang mengatur mengenai penahanan pra persidangan secara umum mengacu 

pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang meletakkan landasan bagi perlindungan 

hak asasi manusia bagi orang yang dikekang kebebasannya karena alasan hukum.  

Norma tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 9  dan Pasal 10 International Covenant 

on Civil and Political Rights (telah di diaksesi oleh Indonesai dan disahkan melalui UU 

Nomor 12 tahun 2005), yang secara umum mengatur prinsip-prinsip dasar hak asasi 

bagi setiap orang yang menjadi tahanan dan yang terkait dengan kebijakan penahanan.  

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut beberapa point penting yang menjadi dasar 

kebijakan dan pelaksanaan penahanan, yakni seseorang tidak dapat ditahan secara 

sewenang-wenang dan wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati 

martabatnya, seseorang yang ditahan wajib segera dihadapkan kemuka pengadilan dan 

memiliki hak untuk mengajukan proses hukum  untuk meninjau keabsahan keputusan 

aparat hukum yang menjadi dasar penahanannya serta jika yang bersangkutan menjadi 

korban penahanan yang tidak sah berhak mendapatkan ganti kerugian,  seseorang yang 

menjadi tersangka dan ditahan harus dipisahkan dengan tahanan orang-orang yang 

telah dipidana dan dalam hal tersangka yang ditahan masih dibawah umur wajib untuk 

dipisahkan dengan tahanan dewasa, dan prinsip bahwa  seseorang yang sedang 

menunggu untuk diadili tidak mutlak harus ditahan.  

 

Sejauh ini terdapat empat instrumen internasional pokok yang spesifik mengatur 

mengenai perlindungan terhadap para tahanan dan narapidana, yakni : Kumpulan 

Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan 

Pemenjaraan, Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana, 

Pengaturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan/ Protokol Tokyo, dan 

Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Aturan PBB untuk Perlindungan Anak Anak/ Orang 

yang Belum Dewasa yang di Batasi Kemerdekaannya.  Terkait dengan pelaksanaan 

teknis perawatan orang yang dalam penahanan merujuk pada Standart Minimum Rules 

untuk pembinaan narapidana yang disetujui  oleh PBB di tahun 1955, dimana pada 

tahun 1957 melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi ECOSOC No 663 XXIV) 

menyetujui dan menganjurkan kepada setiap pemerintahan dari setiap negara untuk 

menerima dan menerapkannya.  Pada tahun 1977 SMR diamandamen dengan 

menambahkan satu aturan (Rule 95) melalui resolusi ECOSOC 2076 (LXII) 1977.  Pada 

garis besarnya SMR mengatur dua bagian yang berisi mengenai Aturan-aturan Umum 

dan Aturan-aturan yang Diterapkan untuk Kategori-Kategori Khusus.  Aturan-aturan 

umum berisi mengenai standar minimum mengenai peregistrasian tahanan, akomodasi, 

makanan, perawatan kesehatan, tata tertib dan tindakan disiplin, hubungan dengan 

dunia luar serta ketentuan-ketentuan dasar lainnya yang wajib diterapkan dalam 

pelaksanaan penahanan.   Pada bagian yang lain SMR mengatur mengenai penanganan 

kategori-kategori khusus, yang salah satunya adalah mengenai penanganan terhadap 

tahanan pra persidangan (dalam SMR dimuat pada sub bagian prisoners under arrest or 

waiting trial) yang diatur dalam aturan 84 sampai dengan aturan 93.  Secara garis besar 

apa yang diatur dalam SMR merupakan penjabaran dari Pasal 9 dan 10 ICCPR.  

Penekanan penanganan terhadap tahanan pra persidangan yang wajib diindahkan oleh 

lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan mencakup :  

 

• tahanan pra persidangan wajib dianggap tidak bersalah. 

• tahanan pra persidangan hendaknya ditahan terpisah dari narapidana. 

• tahanan pra persidangan hendaknya tidur sendirian dikamar tersendiri. 

• tahanan pra persidangan diperbolehkan untuk memesan makanan yang berasal 

dari luar rumah tahanan atas biaya sendiri. 
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• tahanan pra persidangan hendaknya memaki pakaiannya sendiri (bersih dan 

pantas), jika memakai pakaian tahanan hendaknya dibedakan dengan pakaian 

narapidana. 

• tahanan pra persidangan hendaknya selalu diberikan kesempatan untuk bekerja 

tapi tidak diwajibkan, dan jika bekerja harus diberikan upah. 

• tahanan pra persidangan atas biaya sendiri berhak memperoleh buku, alat tulis 

menulis, atau lainnya untuk mengisi waktu yang seiring dengan kepentingan 

persidangan. 

• tahanan pra persidangan diijinkan untuk dikunjungi dokternya sendiri. 

• tahanan pra persidangan diberikan fasilitas yang wajar untuk berhubungan 

dengan keluarga atau kerabat lainnya. 

• tahanan pra persidangan berhak mendapatkan bantuan hukum dan pembicaraan-

pembicaran antara tahanan dengan penasihat hukumnya diperbolehkan dalam 

pengawasan mata, namun tidak boleh sampai terdengar. 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi A/RES/43/173 pada 9 Desember 1988 

telah menetapkan Prinsip-prinsip bagi Perlindungan Semua Orang yang berada dalam 

semua Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.   Prinsip ini menjadi  instrumen suplemen 

dari SMR.  Secara umum prinisp-prinsip dimaksudkan sebagai acuan dasar bagi 

perlindungan keamanan fisik tahanan yang mana dalam prinsip-prinsip mencerminkan 

nilai-nilai  yang harus diacu dimanapun tempat penahanan itu berada agar 

memperlakukan secara manusiawi dan penuh penghormatan atas martabat manusia.   

 

Protokol Tokyo  yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum 45/110  tahun 1990 

(Aturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan), memberikan landasan 

kebijakan untuk memajukan penggunaan tindakan-tindakan non penahanan sebagai 

tindakan alternatif dari pemenjaraan sehingga negara didorong untuk mengembangkan 

tindakan-tindakan non penahanan salam sistem hukumnya untuk memberikan opsi-opsi 

lain dalam rangka mengurangi penggunaan mekanisme pemenjaraan dalam hukum 

pidananya.  Dalam Protokol Tokyo menekannya perlunya dihindari tindakan penahanan 

pra pengadilan, yang mana tindakan penahanan pra pengadilan prinsipnya merupakan 

suatu sarana terakhir dalam tata kerja acara pidana.  Alternatif untuk penggunaan 

tindakan non penahanan patut dipertimbangkan untuk dilakukan pada tahap yang sedini 

mungkin.   

 

Instrumen lain yang terkait dengan penahanan pra persidangan adalah pengaturan yang 

secara spesifik ditujukan bagi  anak-anak.  PBB melalui Resolusi No 45/113 tahun 1990 

menetapkan Aturan Dasar Perlindungan bagi Anak yang Dirampas Kemerdekaannya (UN 

Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty).  Aturan tersebut didasarkan 

atas prinsip-prinsip utama untuk penaganan tahanan yang dikategorikan sebagai orang 

dibawah umur yakni; perampasan kebebasan harus menjadi pilihan terakhir dan untuk 

jangka waktu minimum dan harus dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, perampasan 

kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur hukum internasional 

khususnya The Beijing Rules (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Juctice), dan peminimalan efek negatif dari perampasan kebebasan dan efek ambahan 

lainnya. 

 

Tabel dibawah ini merinci pengaturan yang terdapat dalam instrumen internasional hak 

asasi manusia berdasarkan isu-isu yang terkait dengan penahanan pra persidangan :28 

 

ISU UTAMA PRINSIP UMUM STANDAR-STANDAR KETERANGAN 

1 Non 

Diskriminasi 

1 DUHAM Pasal 

2 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 5 

 

                                                           
28  Diringkas dari Seeri pelatihan Profesional No. 3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra Persidangan Buku Pedoman 

mengenai Standar-Standar Internasional yang Berhubungan dengan penahanan Pra Persidangan. 
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(2) 

2 ICCPR Pasal 2 

(1) dan pasal 

26 

2 SMR Peraturan 6 (2) 

1 DUHAM Pasal 

11 (1) 

1 SMR Aturan 84 (2) 2 Praduga Tak 

Bersalah 

2 ICCPR Pasal 

14 (2) 

  

 

 

 

3 Penangkapan 1 DUHAM Pasal 

3 dan Pasal 9 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 9 

dan Prinsip 12 

 

4 Pemberitahuan  1 ICCPR pasal 9 

(2) 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 10 

dan prinsip 13 

 

1 SMR Aturan 7 

2 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 4, 

Prinsip 11, dan 

Prinsip 37. 

5 Segera 

Dihadapkan ke 

Muka Sidang 

1 ICCPR Pasal 9 

(3) 

3 Deklarasi 

Penghilangan Pasal 

10 

 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 36 

(2) dan Prinsip 39 

2 Protokol Tokyo 

Aturan 6.1, Aturan 

2.3, Aturan 3.4, 

Aturan 3.5, Aturan 

5.1, Aturan 6.2, dan 

Aturan 6.3  

6 Pengganti 

Tindak 

Perampasan 

Kemerdekaan 

1 ICCPR Pasal 9 

(3) 

3 Pedoman bagi Jaksa/ 

Penuntut Pedoman 

18 

 

7 Masa 

Penahanan Pra 

Persidangan 

1 ICCPR Pasal 9 

(3) 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 38 

 

8 Pemisahan 

Kelas Tahanan 

1 ICCPR Pasal 

10 (2) 

1 SMR Aturan 8  

1 SMR Aturan 93 

2 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 17 

9 Akses pada 

Pengacara 

1 ICCPR Pasal 

14 (3) 

3 Prinsip Dasar Peran 

Pengacara Prinsip 3, 

Prinsip 4,  Prinsip 7, 

Prinsip 8, Prinsip 22, 

prinsip 16, dan 

prinsip 21. 

 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 15 

10 Komunikasi 

Tahanan 

1 ICCPR Pasal 

10 (1) dan 

Pasal 17 2 SMR Aturan  92, 

Aturan 44, Aturan 38 

 

11 Penyiksaan  1 DUHAM Pasal 

5 

1 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 21 

(1) dan  Prinsip 21 
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(2)  

2 ICCPR Pasal 7 2 Pedoman bagi Jaksa/ 

Penintut Umum 

Pedoman 16 

3 Konvensi 

Menentang 

Penyiksaan 

Pasal 2 

3 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 23 

4 Konvensi 

Menentang 

Penyiksaan 

Pasal 4 

  

5 Konvensi 

Menentang 

Penyiksaan 

Pasal 15 

  

1 ICCPR Pasal 

10 (1) 

1 SMR Aturan 10, 

Aturan 86, Aturan 

19, Aturan 15, dan 

Aturan 21 

2 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 20 

dan Prinsip 31 

Akomodasi 

3 SMR Aturan 20, 

Aturan 87,  

Makanan dan Air 

4 SMR Aturan 22, 

Aturan 23, Aturan 

24, Aturan 25, dan 

Aturan 91. 

5 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 

24, Prinsip 25, 

Prinsip 26 

Perawatan Medis 

6 SMR Aturan 88, 

Aturan 17, dan 

Aturan 18 

Pakaian 

12 Kondisi Fisik 

Penahanan 

2 ICCPR Pasal 

14 (2) 

7 SMR Aturan 43 Hak Milik 

1 SMR Aturan 27, 

Aturan 31, Aturan 

33, Aturan 34, dan 

Aturan 35 

2 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 7, 

Prinsip 10, dan 

Prinsip 30. 

3 Prinsip-prinsip 

Penggunaan 

Kekerasan Prinsip 16 

13 Pengenaan 

Disiplin dan 

Pengekangan 

1 DUHAM Pasal 

10 (1) 

4 Prinsip-prinsip 

penggunaan Paksaan 

Prinsip 15 

 

1 ICCPR Pasal 

10 (1) 

1 SMR Aturan 36 14 Pengawasan 

Temppat 

Penahanan 2 ICCPR Pasal 6 

(1) 

2 Prinsip-prinsip 

Penahanan Prinsip 29 

dan prinsip 33 
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3 Prinsip-Prinsip 

Pencegahan 

Hukuman Mati 

Prinsip 9, Prinsip 12, 

Prinsip 13, dan 

Prinsip 14. 

1 ICCPR Pasal 

14 (4) 

1 Peraturan Beijing 

Aturan 10.1, Aturan 

10.2, dan Aturan 

13,2. 

2 Peraturan 

perlindungan Anak 

Aturan 17 dan 

Aturan 18 

15 Peraturan 

Khusus 

mengenai 

Anak 

2 Konvensi Hak 

Anak Pasal 37 

dan Pasal 40 

3 Pedoman bagi Jaksa/ 

Penuntut Pedoman 

19 

 

 

Kongres kedelapan PBB tentang Pencegahan kejahatan dan pembinaan Pelaku Kejahatan 

(Havana 27 Agustus–7 September 1990) telah menetapkan prinsip-prinsip dalam 

menyikapi Resolusi 17 tentang penahanan pra-persidangan: 

• Orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan dan dirampas 

kebebasannya harus segera diajukan ke muka hakim atau petugas-petugas lain 

yang berwenang menurut hukum untuk melaksanakan tugas pengadilan yang 

harus dengan segera memeriksa mereka serta mengambil keputusan yang 

menyangkut penahanan pra-persidangan. 

• Penahanan pra-persidangan hanya dapat dikenakan apabila dasar-dasar yang 

layak untuk menyakini bahwa orang bersangkutan telah terlibat dalam 

pelanggaran–pelanggaran yang dituduhkan dan terdapat ancaman bahwa mereka 

akan melarikan diri atau melakukan kejahatan serius kemudian, atau ancaman 

bahwa penegakan keadilan akan terganggu apabila mereka dibiarkan bebas. 

• Dalam mempertimbangkan apakah penahanan pra-persidangan patut diberikan 

harus diperhitungkan keadaan masing-masing kasus, terutama sifat dan 

keseriusan kejahatan yang dituduhkan, kekuatan bukti-bukti, hukuman yang 

mungkin dijatuhkan , dan perilaku serta keadaan-keadaan pribaadi dan sosial 

orang yang bersangkutan termasuk hubungan-hubungan kemasyarakatannya. 

• Penahanan pra-persidangan tidak boleh dilakukan apabila perampasan 

kemerdekaan tidak seimbang dengan kejahatan yang dituduhkan dan hukuman 

yang diperkirakan. 

• Sejauh mungkin penggunaan penahanan pra-persidangan harus dihindarkan 

dengan menerapkan upaya-upaya lain seperti pembebasan dengan uang jaminan 

atau jaminan pribadi, atau juga bagi anak-anak, pengawasan ketat, perawatan 

intensif, atau penempatan dalam keluarga, rumah atau lingkungan pendidikan, 

alasan-alasan harus diberikan apabila alternatif-alternatif tersebut tidak 

dijalankan. 

• Apabila penahanan pra-persidangan tidak dapat dihindarkan bagi anak-anak 

mereka harus mendapatkan perawatan, perlindungan, dan segala bimbingan 

individual yang mungkin perlu disesuaikan dengan usia mereka. 

• Orang-orang yang dikenakan penahanan pra-persidangan harus diberitahu 

mengenai hak-hak mereka, khususnya : 

o Hak untuk segera dibantu oleh penasihat hukum. 

o Hak untuk meminnta bantuan hukum. 

o Hak untuk memperoleh keabsahan penahanan yang ditetapkan dengan 

cara habeas corpus, amparo, atau cara-cara lain, dan untuk dibebaskan 

apabila penahanan tersebut tidak sah.  
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o Hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan anggota keluarga mereka, 

atas dasar syarat-syarat dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh 

hukum atau aturan –aturan sah lainnya. 

• Penahanan pra-persidangan dapat ditinjau kembali oleh pengadilan dalam 

tenggang waktu yang cukup singkat, dan tidak dapat diperpanjang melampaui 

waktu yang ditentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tersebut 

diatas. 

• Segala proses menyangkut orang-orang dalam tahanan harus dijalankan secepat 

mungkin untuk mengurangi masa penahanan pra persidangan sesingkat 

mungkin. 

• Dalam menetapkan hukuman, waktu yang dihabiskan dalam penahanan pra-

persidangan harus dikurangkan dari masa hukuman, atau diperhitungkan sebagai 

pengurangan hukuman.  

 

Pengaturan penahanan pra-persidangan dalam hukum Indonesia mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diatur pada Pasal 20 

sampai dengan Pasal 31.  Undang-undang telah memberikan definisi penahanan  yaitu 

adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau 

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). KUHAP tidak merumuskan secara 

spesifik pengertian mengenai penahanan pra-persidangan norma KUHAP, namun dari 

aspek tahapan acara pidana, penahanan pra-persidangan adalah penahanan yang 

dilakukan untuk kepentingan penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke 

pengadilan.   

 

Terkait dengan prinsip pembatasan waktu penahanan pra-persidangan dalam hukum 

acara pidana di Indonesia juga telah dilakukan pembatasan jangka waktu penahanan pra 

persidangan.  Lamanya waktu penahanan pra persidangan jika dihitung lamanya waktu 

dalam tahap penyidikan adalah 60 hari.  Jangka waktu maksimal 60 hari tersebut belum 

termasuk perpanjangan penahanan istimewa yakni 60 hari.  Jadi jika ditotal jumlah lama 

waktu penahanan pra persidangan dapat dikenakan pada tersangka adalah 120 hari.   

 

Dalam rangka menerapkan upaya-upaya diluar penggunaan mekanisme tahanan badan 

dalam rumah tahanan, KUHAP juga telah mengatur mekanisme untuk membatasi ruang 

gerak tersangka melalui bentuk-bentuk penahanan yakni penahanan rumah dan 

penahanan kota yang diatur pada Pasal 22 ayat (1). Penahanan rumah adalah 

penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan mengadakan 

pengawasan terhadap yang bersangkutan untuk menghindarkan segala sesuatu yang 

dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota adalah penahanan yang 

dilakukan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan kewajiban kepadanya 

untuk melapor diri pada waktu yang ditetapkan kepada petugas yang berwenang.  

Hukum di Indonesia memberikan kewenangan kepada penyidik/penuntut umum/hakim 

untuk mengalihkan jenis penahanan dari satu jenis ke jenis lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan pertimbangan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan. 

 

Selain pembedaan bentuk penahanan, sebagaimana telah diatur dalam Protokol Tokyo, 

Pasal 31 KUHAP juga mengatur mengenai hak  dari tersangka/terdakwa untuk meminta 

penangguhan penahanan.  Dalam pasal tersebut penangguhan penahanan diajukan atas 

permintaan tersangka/terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hukum, sesuai 

dengan kewenangan masing-masing dapat mengabulkan penangguhan penahanan 

dengan atau dengan uang jaminan uang atau jaminan orang.  

 

Mengenai standar dan kondisi kelayakan bagi perawatan tahanan, dalam hukum 

Indonesia selain KUHAP sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan 

pengaturan penahanan, dasar hukum lainnya yang menjadi dasar pengaturan pada 

tingkatan teknis adalah Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
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KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.  Dalam PP 

tersebut telah mengadopsi prinsip-prinsip umum dan standar norma internasional dalam 

memperlkaukan tahanan, dimana tindakan penahanan pada dasarnya merupakan 

perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang, penahanan 

tersebut menurut undang-undang harus berdasarkan pada asas praduga tak bersalah.  

Secara tegas dalam PP 58 Tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat yang menjalankan 

tugas wajib memperhatikan :  

 

• Perlindungan terhadap hak asasi manusia 

• Asas praduga tak bersalah 

• Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan 

pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak 

tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta 

hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Penahanan dilakukan tetap berdasarkan atas asas praduga tak bersalah, untuk itu 

perawatan tahanan secara umum dimaksudkan untuk :29 

• Memperlancar proses  pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada 

tahap penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;  

• Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau  

• Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan 

oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana 

yang dilakukan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, pada umumnya norma-norma internasional yang mengatur 

mengenai penahanan pra persidangan telah diadopsi oleh hukum nasional Indonesia. 

Meskipun demikian keselarasan pada aspek norma-norma tersebut tidak berbanding 

lurus dengan implementasinya, mengingat permasalahan pelaksanaan kebijakan  

penahanan pra persidnagn tidak terpaku pada pengaturan dalam konteks hukum saja 

namun banyak aspek lainnya yang menjadi variabel yang mempengaruhi penegakan 

aturan/norma hukum tersebut.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29  Lihat penjelasan Umum PP 58 Tahun 1999. 
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Bagian III 

Kondisi dan Situasi Penahanan Pra Persidangan di  Indonesia 

 

 

 

3.1. Tempat Penahanan 

 

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa Indonesia mengalami kekurangan 

tempat-tempat penahanan, yang kemudian berakibat pada begitu banyaknya kasus 

overcrowding. Para tahanan ditempatkan di dalam tempat-tempat penahanan yang 

secara kapasitas sebetulnya sudah tidak lagi bisa menampung para tahanan. Imbasnya, 

banyak para tahanan yang mengalami situasi tidak manusiawi, sebagai akibat 

terbatasnya ruang bagi mereka. Selain yang dikelola oleh Dirjen Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM, fasilitas penahanan juga dimiliki oleh kepolisian. Untuk 

tempat penahanan yang dikelola kepolisian, jumlahnya sukar untuk diketahui secara 

pasti, selain rumah tahanan Bareskrim di Mabes Polri, Rumah Tahanan Brimob, Rumah 

Tahanan Polda, hampir di setiap Polres dan Polsek juga memiliki fasilitas untuk 

melakukan penahanan. Data Dirjen Pemasyarakatan menunjukan, saat ini setidaknya 

mereka mengoperasikan sebanyak 488 tempat penahanan, yang terdiri dari 180 Lapas, 

16 Lapas Narkotika, 16 Lapas Anak, 7 Lapas Wanita, 2 Lapas Pemuda, 5 Lapas Terbuka, 

141 Rutan, 57 Cabang Rutan, dan 70 Bapas. Sementara yang belum operasioanal—baru 

dilakukan pembangunan, sebanyak 102 tempat penahanan.  

 

Jumlah Tempat Penahanan di Indonesia yang Dikelola Dirjen PAS 

 

No. Jenis Tempat 

Penahanan 

Operasional Belum 

Operasional 

Jumlah 

1 Lembaga 

Pemasyarakatan 

180 14 194 

2 LAPAS Narkotika 16 28 44 

3 LAPAS Anak 16 1 17 

4 LAPAS Wanita 7 1 8 

5 LAPAS Pemuda 2 - 2 

6 LAPAS Terbuka 5 - 5 

7 Rumah Tahanan 141 59 200 

8 Cabang RUTAN 57 7 64 

9 Balai Pemasyarakatan 70 2 72 

Jumlah 488 102 590 

   

Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 2010. 

 

Dengan jumlah tempat penahanan yang hanya sebanyak itu, dalam kenyataannya harus 

menampung sedikitnya 127.082 orang,  yang terdiri dari 73.967 narapidana pria, 3.477 

narapidana perempuan, 46.961 tahanan pria, dan 2.677 tahanan perempuan. 

Sedangkan jumlah pegawai pemasyarakatan sendiri, sampai dengan tahun 2010, total 

mencapai 14.719 orang. Dengan asumsi, seluruh pegawai tersebut mengurus 

pemasyarakatan, maka perbandingan dengan jumlah yang ditahan, adalah 1:9, artinya 

satu pegawai harus mengurus 9 orang tahanan. 

 

Untuk mendukung perbaikan layanan terhadap para tahanan dan narapidana, dalam 

tahun 2010 Dirjen Pas memiliki sejumlah kebijakan internal yang khusus ditujukan bagi 

para tahanan dan narapidana. Sejumlah kebijakan tersebut yaitu: (1) dukungan 

pelayanan teknis dan administrasi Dirjen Pas; (2) Kegiatan di bidang bimbingan 

kemasyarakatan dan anak; (3) Kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; (4) 

Kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan; (5) Kegiatan di bidang Humas, data base 
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dan kerjasama (informasi dan komunikasi); (7) Kegiatan di bidang pelayanan tahanan 

dan pembinaan narapidana. 

  

3.2. Overcrowding 

 

The International Centre for Prison Studies menyebutkan, pada tahun 2008 kondisi di 

642 penjara dan rumah tahanan di Indonesia, dalam situasi yang sangat buruk. 

Permasalahan umum yang dihadapi adalah kelebihan kapasitas (overcrowded) yang 

terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Rumah 

tahahanan yang seharusnya ditempati oleh 76.550 orang narapidana, justru ditempati 

oleh 140.000 orang, termasuk sekitar 2.500 remaja dan 11.000 perempuan. Kurang 

lebih sama dengan pernyataan di atas, data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jendral 

Pemasyarakatan pun menunjukan situasi serupa. Pada 2009, seluruh Lapas dan Rutan di 

Indonesia, setidaknya menampung 132.372 orang penghuni. Padahal seharusnya 

kapasitas yang tersedia hanya diperuntukan bagi 90.853 orang penghuni. 

 

Sejumlah laporan juga menyebutkan, pemerintah tidak memberikan persediaan 

makanan yang cukup bagi narapidana, malah anggota keluarga dari tahanan/narapidana 

yang seringkali membawa makanan untuk menambah jatah makanan bagi keluarga 

mereka di tahanan. Data resmi pemerintah menyebutkan, selama tahun 2009, 

setidaknya 778 orang tahanan meninggal dunia, meningkat dibanding tahun 2008 yang 

jumlahnya mencapai 750 orang tahanan.  

 

Kondisi Rumah Tahanan 

 

Tahun  

Jumlah 
2004 2005 2006 2007 2008 

Tahanan 31.306 40.764 47.496 54.307 55.930 

Napi 55.144 56.907 69.192 76.525 74.490 

Total 86.450 97.671 116.688 130.832 130.420 

Kapasitas 66.891 68.141 70.241 81.384 81.384 

  

 Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009. 

 

Khusus bagi tahanan perempuan, saat ini Indonesia setidaknya memiliki enam rumah 

tahanan khusus perempuan, lima berada di Jawa, dan satu di Sumatera Utara. Seperti 

halnya tahanan pada umumnya, kondisi rumah tahanan perempuan pun tak kalah 

mengenaskan. Lihat saja Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, yang diperuntukan 

bagi tahanan perempuan dan anak. Rumah tahanan yang idealnya menampung 504 

orang, saat ini justru dihuni oleh 854 tahanan perempuan, dan 364 tahanan anak laki-

laki, antara umur 14 hingga 22 tahun. 

 

Untuk lembaga pemasyarakatan anak sendiri, saat ini Indonesia memiliki sedikitnya 17 

LP Anak. Namun demikian, persebarannya pun tidak merata di seluruh wilayah 

Indonesia, hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Parahnya, 

meskipun Lapas ini didesaian khusus untuk anak, situasi di dalamnya juga tak kalah 

mengerikan dengan Lapas lainnya. Contoh saja Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) 

Tangerang, yang terpaksa menampung 343 anak laki-laki dengan rentang usia jauh, 12 

hingga 26 tahun. Padahal, kapasitas LP Anak Tangerang hanya 220 anak. Akibatnya sel 

berukuran 1x1,5 meter, yang seharusnya hanya digunakan untuk satu anak, kini 

terpaksa musti dihuni oleh 3 anak sekaligus, itu pun tanpa alas. Lebih parahnya, 

sebagian anak yang menjadi yang menjalani proses pidana, bahkan ditahan di rumah 
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tahanan yang diperuntukan untuk orang dewasa, baik sebelum persidangan, maupun 

setelah menjadi narapidana.30  

 

Buruknya situasi penahanan di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh faktor makro dalam 

kebijakan penegakkan hukum di Indonesia, dimana terdapat kecenderungan dari aparat 

penegak hukum, yang dengan mudahnya mengeluarkan surat perintah penahanan, baik 

bagi tersangka maupun terdakwa. Praktik lain yang seringkali ditemukan dalam dunia 

pemasyarakatan di Indonesia, ialah ketidak-konsistenan dalam pelaksanaan undang-

undang. Menurut UU Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan digunakan menahan 

mereka para narapidana yang telah divonis oleh pengadilan, sementara mereka yang 

tengah menunggu proses persidangan ditempatkan di rumah tahanan. Namun dalam 

kenyataannya, acapkali para tahanan yang tengah menunggu proses peradilan, pun 

terpaksa disatukan dengan narapidana yang sedang menjalani hukuman. 

 

3.3. Overstaying 

 

Ketentuan mengenai penahanan di dalam hukum acara pidana di Indonesia, secara 

khusus diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yakni pada Pasal 20 hingga Pasal 31, serta beberapa pasal lain yang 

terkait. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai kewenangan penahanan yang dapat 

dilakukan oleh penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), dan pengadilan, 

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 20 KUHAP. Selain itu, di dalam KUHAP juga 

diatur mengenai alasan-alasan untuk dapat melakukan penahanan, bentuk-bentuk 

penahanan, pengalihan penahanan, diperbolehkannya lama penahanan, ganti kerugian 

atas penahanan yang tidak sah, serta penangguhan penahanan. 

 

Berdasarkan KUHAP saat ini, seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana 

tertentu, berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP, dapat ditahan oleh 

polisi sampai dengan dua puluh hari masa penahanan, tanpa dilakukan review secara 

langsung atas penahanannya. Padahal bilamana kita membaca ketentuan yang ada di 

International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah diratifikasi Indonesia 

pada tahun 2005, seseorang hanya dapat menjalani masa penahanan tanpa terlebih 

dahulu melalui mekanisme pengadilan, adalah 48 jam. Meski KUHAP juga memberikan 

peluang bagi terdakwa untuk melakukan permohonan pra-peradilan atas penahanannya, 

sesaat sebelum dilakukan proses persidangan atas kasus yang dituduhkan.  

 

Di luar problematika di atas, permasalahan lain yang seringkali ditemui di dalam 

implementasi KUHAP, khususnya yang terkait dengan penahanan, adalah adanya 

pertentangan antara aturan di KUHAP, dengan beberapa peraturan lain yang lebih 

rendah derajatnya. Meskipun beberapa peraturan yang lebih rendah derajatnya 

dibandingkan KUHAP tersebut, dibentuk dalam rangka mendetailan ketentuan-ketentuan 

yang ada di KUHAP, namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Artinya melalui 

sejumlah aturan tersebut, KUHAP justru tidak mampu terimplementasi secara baik, yang 

berakibat pada terlanggarnya hak-hak seseorang yang mengalami penahanan.  

 

Salah satu problem krusial dari ketidaksinkronan aturan tersebut adalah seringkalinya 

para tahanan mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying), dan keragu-raguan 

untuk melakukan pelepasan demi hukum, akibat ketidaksamaan tafsir aparat pelaksana 

undang-undang. Overstaying sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab 

jumlah penghuni tahanan melebihi kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan masih 

tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang 

mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu 

penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Karena Penahanan tidak sah 

merupakan pelanggaran hukum.  

                                                           
30  Lihat Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 

Manfred Nowak, 7 Maret 2008. 
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Identifikasi yang dilakukan oleh Center for Detention Studies (CDS) dan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM, menemukan sejumlah 

peraturan yang berkontradiksi dengan ketentuan yang ada di KUHAP, sehingga berakibat 

pada munculnya overstaying. Beberapa aturan yang seringkali memperlihatkan paradoks 

dalam implementasi adalah seperti terlihat di dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara 

Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, yang 

menyatakan, tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat 

perpanjangan penahanan,  meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara 

telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga 

diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah 

berkonsultasi dengan instansi yang menahan. Di dalam praktiknya, konsultasi yang 

seharusnya dilakukan seringkali tidak dikerjakan oleh pihak-pihak yang terkait, 

penyelenggara penahanan dengan institusi yang menahan, atau justru tetap dilakukan 

penahanan dengan alasan sudah dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. 

 

Contoh lain yang menampakkan adanya ketidaksinkronan regulasi adalah munculnya 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.203.PK.02.03 Tahun 1987. Surat 

Edaran tersebut menyatakan bahwa, “Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, 

Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari 

masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya sudah habis 

dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan”. Munculnya surat edaran ini kian menjadikan sumir bagi penyelenggara 

penahanan untuk membebaskan tahanan yang sudah habis masa penahannya, akibat 

luasnya tafsir dari jenis tindak pidana yang disebutkan di surat edaran. 

 

Selain problem regulasi, dari penelusuran CDS dan Dirjen PAS, overstaying juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor keterlambatan administrasi dan 

geografis, yang berakibat pada keterlambatan kedatangan dokumen-dokumen yang 

dipersyaratkan untuk pelepasan tahanan. Ada juga faktor yang muncul dari individu 

tahanan sendiri, yang menginginkan untuk tinggal lebih lama di tahanan, dengan alasan 

sudah mendapatkan situasi kehidupan yang lebih ‘nyaman’. 

 

Dilihat kuantitasnya, jumlah tahanan yang mengalami overstaying cukup signifikan. Dari 

penelitian yang dilakukan di delapan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, oleh 

CDS dan Dirjen PAS, yaitu di Medan, Tenggarong, Sidoarjo, Surabaya, LP Cipinang, 

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Samarinda, menunjukan 382 orang tahanan 

mengalami overstaying. Penelitian yang dilakukan Center for Detention Studies (CDS) 

menemukan fakta bahwa overstaying merupakan fenomena yang biasa terjadi di hampir 

setiap rutan dan lapas. Dengan meneliti 11 unit pelaksana teknis lapas dan rutan di lima 

provinsi, CDS menunjukkan sejumlah sebab overstaying, antara lain keterlambatan 

ekstrak vonis dan eksekusi putusan. Di Lapas I Medan misalnya CDS menemukan 37 

dari 71 tahanan yang sudah melebihi masa tahanan. Tiga orang diantaranya sudah 

melewati masa penahanan 600 hari. Di Jakarta, gambaran yang nyaris sama ditemukan 

CDS. Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat tercatat 159 tahanan yang mengalami overstaying. 

Berdasarkan hal ini Pemasyarakatan harus tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (7) PP 

No. 27 Tahun 1983 mengharuskan untuk melepas demi hukum tahanan yang telah habis 

masa penahanannya. Padahal dalam prakteknya banyak tahanan yang belum di 

lepaskan dalam tahanan walaupun telah jelas-jelas mengalami overstay. 

  

Kondisi Overstaying di Beberapa LP/Rutan 

 

No. Region Situasi Overstaying 

Tahanan 

1 LP. Medan 37 
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2 LP. Tenggarong 0 

3 LP. Sidoarjo 0 

4 LP. Surabaya 91 

5 LP. Cipinang 22 

6 Rutan Jakarta 

Pusat 

159 

7 Rutan Jakarta 

Timur 

63 

8 LP. Samarinda 10 

Jumlah 382 

 

Sumber: Center for Detention Studies, 2011. 

 

Secara umum dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan yang ada ternyata 

kurang mendukung kewajiban menyampaikan petikan putusan tepat pada waktunya ke 

UPT Pemasyarakatan. Padahal dokumen itu menjadi dasar bagi petugas Pemasyarakatan 

untuk melepas tahanan. Kalaupun ada kewajiban menyampaikan putusan segera setelah 

diucapkan, sistem administrasi peradilan pidana belum bekerja secara komprehensif. 

Masing-masing subsistem dalam peradilan pidana bekerja sektoral. Acapkali terjadi salah 

pengertian antar aparat penegak hukum. Sehingga surat penahanan atau surat perintah 

pelaksanaan putusan mengalami keterlambatan.  Karena itu maka overstaying tak bisa 

dilepaskan dari kerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana. dalam sistem 

peradilan pidana keterlibatan antar subsistem –polisi, jaksa, hakim, dan 

pemasyarakatan—merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama. Termasuk tujuan 

menghilangkan fenomena overstaying. Masing-masing komponen sistem peradilan 

pidana, memiliki yurisdiksi independen. Kalau unsur kepentingan yang lebih dominan, 

sistem peradilan pidana tidak akan berjalan. Konsekuensinya merembet ke banyak hal, 

termasuk masa tahanan narapidana. 

 

3.4. Akses Bantuan Hukum dan penasehat Hukum 

 

Terkait dengan akses terhadap bantuan hukum bagi seseorang yang dikenakan tuduhan 

pidana, khususnya mereka yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun (Pasal 56 

KUHAP), pun sebagian tersangka/terdakwa belum mendapatkan layanan pendampingan 

hukum. Dari survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan 

(LeIP), terhadap 1.490 kasus pidana, sebanyak 1.171 kasus diantaranya, para terdakwa 

tidak mendaptakan pendampingan hukum oleh kuasa hukum. Hanya 318 kasus saja, 

yang terdakwanya mendapatkan akses terhadap bantuan hukum dari advokat.  

 

Menurut LeIP salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya para terdakwa untuk 

mendapatkan akses bantuan hukum, salah satu faktornya dipengaruhi oleh sedikitnya 

jumlah advokat di Indonesia. Hingga 30 Maret 2010, menurut data dari Perhimpunan 

Advokat Indonesia (Peradi), jumlah advokat anggota Peradi yang terdata sebesar 11.333 

advokat, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 orang. Artinya 

ketersediaan advokat bagi seluruh penduduk Indonesia kurang dari 1%. Jumlah ini 

terlihat sangat mengkhawatirkan dengan tingginya jumlah kasus yang masuk ke 

pengadilan tingkat pertama.  

 

Dalam tahun 2009, sedikitnya 3.531.613 kasus yang masuk ke pengadilan, yang 90,1% 

diantaranya masuk ke pengadilan umum. Dari jumlah tersebut 85% diantaranya adalah 

kasus pidana, sementara kasus perdata hanya 5,1%. Persoalan lainnya adalah 

konsentrasi advokat yang hanya terdapat di kota-kota besar khususnya di Jawa. Dari 

jumlah 11.333 orang advokat, 7.954 orang diantaranya terdapat di Jawa. Dari jumlah 

tersebut 4.045 berada di Jakarta, sedangkan yang berada di luar Jakarta, hanya 3.909 

orang advokat.  
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Dilihat persebaran berdasarkan pulau, di Sumatera terdapat 2.351 advokat, 7.954 

advokat di Jakarta, di Kalimantan terdapat 482 advokat, Sulawesi memiliki 113 advokat, 

Bali dengan 281 advokat, 78 advokat di Nusa Tenggara, dan 74 advokat di Papua.  

 

Persebaran Advokat Berdasarkan Pulau 

 

 
 

Dalam setiap pulau, pun sangat terlihat ketimpangan ketersediaan advokat di tiap kota, 

mayoritas advokat hanya tersedia di kota-kota besar. Di Sumatera, 1.045 orang advokat 

tersedia di Medan, artinya dari 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi yang ada di 

Sumatera, 44,44% advokat ada di Medan, sedangkan sisanya tersebar di 10 cabang 

lainnya. Keseluruhan DPC Peradi yang ada, umumnya pun masih terkonsentrasi hanya di 

kota-kota besar, ibu kota propinsi khususnya, belum merata di seluruh kabupaten/kota. 

 

3.5. Penyiksaan dalam Penahanan 

 

Manfred Nowak, UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, menyebutkan ada dugaan telah terjadi 

penganiayaan terhadap sejumlah tahanan di Indonesia, sebelum mereka memasuki 

proses persidangan, atau tengah menempuh mekanisme pra-peradilan, terkait dengan 

penahanan mereka. Dugaan Nowak ini diperkuat dengan bukti-

bukti medis forensik, serta pengakuan dan penegasan dari para petugas penahanan, di 

sejumlah fasilitas penahanan yang dikunjungi.31 

 

Berdasar pengakuan dari petugas tahanan, beberapa kasus penganiayaan biasanya 

muncul sebagai akibat dari tahanan yang mencoba untuk melarikan diri atau melakukan 

pelanggaran aturan penahanan/pemenjaran. Selain itu, petugas berkilah bahwa 

pemukulan dilakukan sebagai respon, dikarenakan tahanan yang bersangkutan 

menggunakan fasilitas atau ruang yang seharusnya dinikmati oleh tahanan lain. 

Parahnya, hukuman badan bahkan masih dilakukan di Lapas Pemuda, terhadap para 

tahanan remaja. Petugas penjara mengaku melakukan hukuman badan secara teratur 

terhadap para tahanan remaja. Kasus ini terungkap salah satunya di Lapas Pemuda 

Kutoarjo, Jawa tengah.  

 

Selain di tempat-tempat penahanan yang dikelola oleh Dirjen Pas, tuduhan telah terjadi 

penyiksaan dan perlakukan buruk di dalam tahanan, juga muncul di tempat penahanan 

yang dikelola oleh kepolisian. Berdasar informasi yang dihimpun Nowak, melalui 

wawancara dengan sejumlah tahanan yang sudah dan/atau telah dalam tahanan polisi, 

dan dikuatkan dengan keterangan pemeriksaan medis forensik akibat luka atau cedera 

                                                           
31  Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, A/HRC/7/3/Add.7, 10 March 2008. 
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yang dialami tahanan, memperlihatkan bahwa polisi memang seringkali melakukan 

penyiksaan di dalam tahanan, maupun ketika dalam proses penangkapan. 

 

Mengenai jenis-jenis penyiksaan yang dialami oleh para tahanan, seperti terungkap 

dalam wawancara dengan Nowak, serta bukti medis forensik menunjukan bahwa 

tahanan telah mengalami pemukulan dengan tinjuan tangan, rotan atau tongkat kayu, 

rantai, kabel, batang besi dan palu, menendang dengan sepatu lars, listrik dan 

tembakan ke kaki. Beberapa tahanan mengaku kakinya ditindih dengan kursi atau meja 

untuk jangka waktu lama. Penyiksaan maupun perlakukan buruk lainnya, biasanya 

dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, atau khusus terkait dengan kasus narkoba, 

penyiksaan biasanya dilakukan untuk mencari informasi tentang pemasok 

narkoba. Dalam sejumlah kasus tahanan selain dilakukan penyiksaan, biasanya mereka 

ditawarkan akan terhindar dari hukuman, bilamana diganti dengan imbalan pembayaran 

sejumlah besar uang.32  

 

3.6. Anak Dalam Tahanan Orang Dewasa 

 

Idealnya, anak-anak yang berstatus tahanan, (yaitu anak-anak yang masih menunggu 

proses peradilan lebih lanjut, artinya, belum memiliki ketetapan hukum atas perkaranya) 

harus dinyatakan dan diperlakukan sebagai manusia yang tidak bersalah. Karena 

mereka masih anak-anak, maka mestinya tempat penahanan tersebut pun khusus untuk 

anak, bahkan juga harus dipisahkan dari anak-anak yang dihukum.  Ketentuan 

mengenai keharusan tahanan anak berada di dalam tempat penahanan yang khusus 

bagi anak (terpisah dengan orang-orang dewasa) tercantum dalam Konvensi Hak Anak 

(Artikel 37.c),  

 

Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Bagian 8 

Pemisahan Kategori, Butir d), The Beijing Rules (Butir 13.4), yang menegaskan 

kewajiban negara untuk memisahkan tahanan anak dan tahanan dewasa. Begitu juga 

dengan Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang 

Kehilangan Kebebasannya (Pasal 28 dan 29), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Pasal 66.5) dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara khusus 

UU Pengadilan Anak pada Pasal 44 Ayat 6, bahwa “penahanan terhadap anak 

dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau di 

tempat tertentu“. Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa “tempat tahanan anak harus 

dipisahkan dari tahanan orang dewasa“ (Ayat 3) dan “selama anak ditahan kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi“ (Ayat 4).   

 

Sementara itu pada peraturan perundangan yang lebih rendah yakni Peraturan Menteri 

Kehakiman No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan 

dan Pendaftaran Tahanan, dinyatakan bahwa:  

• Rutan adalah tempat bagi tahanan yang masih dalam proses penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung.  

• Tempat tahanan dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat 

pemeriksaan. Tahanan yang tidak memiliki pakaian sendiri, akan diberikan oleh 

pihak Rutan. 

• Tahanan berhak akan perlengkapan tidur dan makan yang layak. 

• Tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan, melakukan rekreasi, 

memperoleh kunjungan dari keluarga dan orang lain. 

 

Kenyataannya, berdasarkan laporan UNICEF bahwa pada 2002, ditemukan sebagian 

besar anak ditahan di tempat penahanan bersama dengan tahanan dewasa dan 

narapidana dewasa. Sebagian anak-anak ini berada di Rumah Tahanan Negara, sebagian 

                                                           
32  Ibid. 
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di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan Pemuda, sebagian yang lain berada di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Anak.33  

 

Laporan Manfred Nowak juga menyebutkan hal yang sama, tentang masih 

bercampurnya tahanan anak dengan tahanan dewasa di Indonesia. Dicontohkan Nowak, 

situasi ini terjadi di Rutan Kebon Waru, narapidana yang masih dalam kategori anak 

menjadi warga rutan berama para napi dewasa. Para tahanan anak disediakan ruangan 

seluas 5x10 meter yang diisi 22 tahanan anak. Rutan ini berpenghuni 1.482 orang, 

melebihi batas kapasitas daya tampung 780 orang. Keterbatasan jumlah dan sebaran 

Lapas Anak, menempatkan anak pada posisi rentan menjadi korban tindak kekerasan 

oleh penghuni dewasa karena tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa. Lebih 

jauh dapat dibaca, situasi ini terjadi karena ketiadaan alokasi anggaran untuk 

membangun rumah tahanan khusus bagi anak, sehingga muncul fenomena 

bercampurnya tahanan anak dengan tahanan orang dewasa, yang hampir dapat ditemui 

di seluruh penjuru tanah air karena ketiadaan rumah tahanan khusus.34  

 

Berdasarkan Laporan UNICEF menyimpulkan bahwa peningkatan prosentase angka 

penempatan anak di Lapas Anak tidak diikuti dengan penurunan angka penempatan 

anak di Lapas Dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan penempatan 

anak di dalam lembaga tidak ada kemajuan, karena sebagian besar anak tetap di 

tempatkan bersama dengan pelanggar hukum dewasa di Lapas Dewasa. Data ini 

memberi gambaran seberapa buruk kondisi anak-anak yang berstatus sebagai tahanan 

rentan atas segala tindak kekerasan dan terancam pembelajaran perilaku kriminal dari 

orang-orang dewasa. Memang tidak semua anak-anak ini ditahan bersama di satu 

ruangan dengan orang-orang dewasa. Tetapi anak-anak ini berada dalam bangunan 

yang sama, yang sepanjang pagi hingga sore hari, mereka dapat berbaur dan 

melakukan kontak dengan orang-orang dewasa. 

 

3.7. Pembantaran (stuiting) yang Subjektif 

 

Walaupun praktek pembantaran telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung35, tetap saja pembantaran menjadi masalah dalam prakteknya. 

Masalah yang mengemuka dalam mekanisme pembantaran terutama berkaitan dengan 

unsur subjektif penyidik atau penuntut dalam mengeluarkan kebijakan pembantaran 

ditambah dengan minimnya koordinasi dari instansi yang memutuskan pembantaran, 

sehingga dalam praktek pembantaran lebih banyak terjadi secara diskriminatif karena 

kerap diberikan bagi tersangka yang secara status sosial-ekonomi lebih mapan terutama 

dalam kasus korupsi. 

 

Mahkamah Agung sendiri telah memberikan batasan mengenai pembantaran ini yakni: 

• Bahwa pembantaran tidak hanya menyangkut terdakwa yang berada dalam 

perawatan rumah sakit jiwa saja akan tetapi juga termasuk semua jenis 

perawatan yang nginap di rumah sakit di luar rumah tahanan Negara. 

• Bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan 

Negara atas ijin instansi yang berwenang  menahan, tenggang waktu 

penahanannya di bantar (gestuit), maka pembantaran tersebut dihitung sejak 

tanggal terdakwa secara nyata di rawat –nginap di rumah sakit yang dapat 

dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala rumah sakit di tempat mana 

terdakwa di rawat. 

                                                           
33  Lihat Unicef Op Cit 23 
34  Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, A/HRC/7/3/Add.7, 10 March 2008. 
35  Lihat Surat Edaran MA No 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran atau Stuiting tenggang waktu penahanan bagi terdakwa 

yang dirawat –nginap  di rumah sakit di luar rumah tahanan Negara atas ijin inastansi yang berwenang menahan. 
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• Pembantaran tersebut tidak perlu memakai penetapan tersendiri dari ketua 

pengadilan negeri akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir 

begitu terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan Negara 

• Setelah pembantaran selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan 

dihitung sesuai dengan ketentuan KUHAP. 

• Sehingga lamanya waktu gestuit tidak boleh dimasukkan atau ikut di hitung 

dalam masa tahanan 

 

Dalam praktiknya banyak pembantaran ini menimbulkan masalah, sebagai contoh I, di 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang dituduh tidak cermat dalam meneliti 

berkas perkara tersangka GS yang diduga melakukan tindak pidana illegal loging 9 

kontainer kayu pulai. Ketidakcermatan itu ditunjukkan dengan mengabulkan permintaan 

penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak (PPTP) untuk memperpanjang penahanan 

selama 40 hari terhitung tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011 atas 

tersangka GS.  

 

Padahal, tersangka GS sudah dibantarkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit 

Premier Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: 

SP.BANTAR/01/III/2011/RESKRIM. Dalam isi surat tersebut, diperintahkan AKP Setyo K. 

Heriyatno dan AIPTU Ridwan Buamona untuk melakukan pembantaran penahanan 

terhadap tersangka GS di rawat inap (opname) di Rumah Sakit Premier Surabaya jalan 

Nginden Intan Barat Blok B Surabaya mulai tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan 

SEMBUH.Sedangkan, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 79/0.5.42.3/Ep.3/03/2011 

atas nama tersangka GS selama 40 hari terhitung 30 Maret - 8 Mei 2011 Dalam surat 

perpanjangan penahanan tersebut menetapkan untuk memperpanjang penahanan 

tersangka GS selama 40 hari kedepan.  Sedangkan masa penahanan pertama selama 20 

hari dijalani tersangka GS cuma 3 hari dan 17 harinya tidak dijalani oleh GS. Dan 

seharusnya, PPTP dan Kejari Tanjung Perak meneruskan 17 hari sisa penahanan 

tersangka yang terlebih dahulu mencabut surat pembantaran penahanannya.36 

 

Contoh kedua, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengabulkan upaya pembantaran 

penahanan Toni Haryono, 56 tahun, tersangka dugaan kasus korupsi dana perumahan 

dan renovasi Griya Lawu Asri di Karanganyar.  Pembantaran tersebut dilakukan karena 

suami Bupati Karanganyar Rina Iriani itu dinyatakan sakit sehingga harus menjalani 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang sejak Selasa 

(11/5).37 Contoh ketiga, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Raya Makassar, 

Djamaluddin Yunus, terdakwa kasus dugaan korupsi senilai Rp 800 juta terkait pungutan 

liar (pungli) terhadap pedagang di Pasar Pabaengbaeng Makassar meminta agar dirinya 

bisa dikeluarkan dari rumah tahanan negara (Rutan) klas 1 Makassar alias dibantar. 

 

Permintaan tersebut dikemukakan terdakwa saat menjalani proses persidangan lanjutan 

di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (21/2/2011) dalam agenda sidang tanggapan 

jaksa atas epsepsi yang diajukan Djamaluddin melalui penasehat hukumnya, Muryadi 

Muhtar beberapa waktu lalu ke Majelis Hakim Andi Makkasau. Pengajuan pembantaran 

terdakwa kepada Majelis Hakim karena kondisi kesehatan Djamaluddin terganggu alias 

sakit. terdakwa sudah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Bhayangkara 

Makassar kurang lebih tiga minggu akibat komplikasi penyakit uang diderita terdakwa 

termasuk penyakit jantung dan hipertensi yang mengakibatkan terdakwa seringkali tidak 

menghadiri proses persidangan di pengadilan. Harapan saya agar majelis bisa 

mengeluarkan surat pembantara kata Djamaluddin di hadapan majelis hakim yang tak 

lain adalah Ketua PN Makassar.38 

 

                                                           
36  http://lidiknews.com/kupas-tuntas/1587-perpanjangan-penahanan-disoal-kejari-anggap-itu-sudah-prosedural.html 
37  http://www.tempointeraktif.com/hg/jogja/2010/05/11/brk,20100511-247295,id.html 
38  http://www.lbh-makassar.org/?p=1405 
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Contoh ketiga, pembantaran terhadap terdakwa kasus demo anarki pendukung Provinsi 

Tapanuli GM Chandra Panggabean menyulut reaksi keras pihak keluarga Alm Aziz 

Angkat. Mereka mempertanyakan kredibilitas tim medis. Pihak keluarga meminta jaksa 

untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter pembanding yang dibawa oleh kejaksaan. 

Sebab, diduga sakit Chandra merupakan siasat dan strategi untuk mengindari tuntutan 

hukum padanya. Dugaan adanya rekayasa yang berupaya membebaskan Chandra yang 

didakwa atas pasal 340 KUHPidana. Pihak keluarga  mengatakan indikasi adanya 

permainan itu dilihat dari prosedur pembantaran yang dinilai tidak sesuai prosedur dan 

mekanisme. Seharusnya sebelum dibantarkan terdakwa terlebih dahulu diperiksa oleh 

tim media ahli psikiater yang ditetapkan majelis hakim atau jaksa. Bukan dibantar 

dahulu baru diperiksa. sejauh ini keluarga menilai tim medis yang menyatakan terdakwa 

GM Chandra depresi, bukanlah dokter yang dianggap independen.  
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Bagian V 

Mekanisme Pengujian Penahanan Pra Persidangan Melalui Mekanisme Pra 

Peradilan 

 

 

 

Praperadilan merupakan sebuah instrument yang baru diperkenalkan di Indonesia sejak 

dilahirkannya KUHAP. Tujuan utama Praperadilan ini adalah untuk menentukan sah atau 

tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, menguji dan menilai sah 

atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang 

dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan. Tindakan untuk melakukan 

pengawasan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum sangatlah 

beralasan agar upaya paksa tersebut dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan 

ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu pada 

prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP ini adalah melakukan 

pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka 

selama berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. KUHAP memberikan 

kewenangan kepada Praperadilan salah satunya adalah untuk memeriksa dan 

memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa penahanan39 berarti seorang tersangka 

yang dikenakan tindakan penahanan dapat meminta praperadilan untuk memeriksa 

kepada praperadilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik atau 

penuntut bertentangan dengan ketetntuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang 

dikenakan sudah melampaui batas waktu yang di tentukan Pasal 24 KUHAP.  

 

5.1. Proses Pemeriksaan Praperadilan 

 

Dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya 

penahanan adalah Tersangka, keluarganya atau kuasanya.40 Tersangka, ahli warisnya 

atau kuasanya juga dapat mengajukan ganti rugi kepada praperadilan atas alasan 

penahanan yang tidak sah.41 Permohonan yang hendak diajukan untuk di periksa oleh 

Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi di mana 

penahanan itu dilakukan. Setelah panitera menerima permohonan, di register dalam 

perkara Praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, di pisahkan 

registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi Yustisial Praperadilan tersebut di 

buat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. Setelah melalui resgiter di 

panitera. Biasa dilakukan penunjukkan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan 

memeriksa permohonan. Merujuk Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP ditegaskan bahwa 

dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan 

jadwal hari sidang. 

 

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang Praperadilan adalah hakim tunggal. 

Sehingga semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan akan diperiksa dan di 

putus oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera42 sebaiknya pada hari 

penetapan sidang sekaigus hakim menyampaikan panggilan karena proses pemeriksaan 

yang cepat telah memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara 

cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. 

 

Dalam sidang pemeriksaan Praperadilan yang diperiksa bukan hanya pemohon tetapi 

juga pejabat yang bersangkutan yang telah menimbulkan terjadinya permintaan 

pemeriksaan Praperadilan. Secara formal kedudukan dan kehadiran pejabat yang 

bersangkutan hanya untuk memberikan keterangan yang di dengar hakim dalam sidang 

sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian putusan 

                                                           
39  Lihat Pasal 21 KUHAP. 
40  Lihat Pasal 79 KUHAP. 
41  Lihat Pasal 95 ayat (2) KUHAP. 
42  Lihat Pasal 78 ayat (2) KUHAP. 
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hakim tidak hanya di dasarkan atas permohonan dan keterangan pemohon saja, tetapi 

di dasarkan atas data-data, baik yang di kemukakan pemohon dan penjabat yang 

bersangkutan. Sifat keterangan yang di kemukakan pejabat berupa bantahan atas 

alasan permohonan yang diajukan pemohon, sehingga proses pemeriksaan keterangan 

pejabat dalam praperadilan mirip sangkalan atau bantahan dalam acara pemeriksaan 

perkara perdata. Dari segi formal pejabat yang bersangkutan bukan sebagai tergugat 

atau terdakwa, namun dari segi prosedural pejabat tadi mirip berkedudukan sebagai 

tergugat semu atau terdakwa semu. Karena yang diuji adalah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh mereka. 

 

Bentuk putusan hakim dalam praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi 

pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undnag-undang. Bentuk putusan 

Praperadilan berupa penetapan.43 Bentuk putusan penetapan ini lazimnya merupakan 

rangkaian berita acara dengan isi putusan (antara berita acara dengan putusan tidak 

dipisah) bersifat deklarator yang berisikan pernyataan tentang sah atau tidaknya 

penahanan. Dan bila tidak sahnya penahanan maka penetapan tersebut memuat amar 

yang memerintahkan tersangka segera di bebaskan dari tahanan.44 Apabila alasan 

pemeriksaan Praperadilan berupa permintaan ganti kerugian akibat penahanan yang 

tidak sah maka amar putusan Praperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti 

kerugian yang dikabulkan  Praperadilan. Putusan Praperadilan terkait mengenai sah atau 

tidaknya upaya penahanan ini tidak dapat di banding.45  

 

Pemeriksaan Praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan di hentikan sebelum putusan 

di jatuhkan, atau pemeriksaan di hentikan tanpa putusan. KUHAP menyatakan dalam hal 

suatu perkara sudah mulai di periksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan 

mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut 

gugur46 hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang 

berbeda.  

 

5.2 Praktik dan Masalahnya Praperadilan 

 

5.2.1 Pengujian Substansi Pasal 21 dan 24 KUHAP 

 

Permasalah perihal sejauh mana kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa sah 

atau tidaknya dasar hukum dan upaya penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun 

penuntut merupakan masalah yang dari dulu tetap menjadi persoalan penting. Karena 

dalam prakteknya pemeriksaan dalam sah tidaknya penahanan dalam Praperadilan 

hanya di letakkan dalam masalah formil semata. Pertanyaannya apakah hakim 

praperadilan hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa syarat-syarat formil suatu 

penahanan saja yakni apakah suatu penahanan telah memenuhi persyaratan adanya 

surat perintah penahanan dan lain sebagainya, ataukah juga hakim memeriksa alasan 

penahanan seperti dugaan keras bahwa orang tersebut telah melakukan tindakan 

pidana. apakah dasar hukum Pasal 21 KUHAP secara materil juga menjadi obyek 

pemeriksaan di depan Praperadilan selain pemeriksaan formil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Pemeriksaan Praperadilan Penahanan 

                                                           
43  Lihat pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP. 
44  Ibid. 
45  Lihat Pasal 83 ayat (1) KUHAP. 
46  Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf d. 
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Unsur 

Penahanan 

 

Keterangan 

 

Pemeriksaan Praperadilan 

 

 

Dasar Yuridis  

(objektif) 

 

Hanya dapat dikenakan 

tersangka/terdakwa yang 

melakukan tindak pidana dan atau 

percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara lima 

tahun atau lebih 

Dapat dikenakan terhadap tindak 

pidana tertentu walaupun ancaman 

hukumannya kurang dari lima tahun 

yang terdapat dalam KUHP dan UU 

Pidana Khusus 

 

 

Dasar materil 

Apa maksud Diduga keras 

berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup 

Apakah unsur telah terpenuhi, dan 

apakah unsure ini harus di periksa 

oleh hakim Praperadilan? 

 

 

Dasar 

kekhawatiran 

(subjektif) 

 

Keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran tersangka atau 

terdakwa akan 

melarikan diri,  

merusak atau  

menghilangkan barang bukti atau  

mengulangi tindak pidana 

 

 

Dasar materil  

Apakah keadaan ini harus di periksa 

oleh Hakim 

 

Terpenuhinya 

pasal 21 ayat 

(1) KUHAP 

 

Tersangka atau terdakwa diduga 

keras sebagai pelaku tindak pidana. 

Dugaan keras tersebut didasarkan 

pada bukti yang cukup 

 

 

Dasar materil  

Apakah “bukti yang cukup” tersebut 

Apakah “bukti yang cukup” telah 

dipenuhi 

 

Prosedur 

dilakukan 

penahanan 

 

 

Otoritas yang mengeluarkan surat 

perintah penahanan 

 

surat perintah penahanan atau surat 

penetapan pengadilan dan 

tembusannya harus diberikan 

kepada keluarga.  

 

Dasar formil 

 

Surat perintah penahanan tersebut 

harus memuat hal-hal: 

Identitas orang yang akan di tahan: 

nama, umur, pekerjaan, jenis 

kelamin dan tempat tinggal 

Alasan penahanan 

Uraian singkat tindak pidana yang 

disangkakan atau di dakwakan 

Tempat dimana akan ditahan 

 

Apakah surat perintah telah 

diberikan ke keluarga, orang yang 

tinggal serumah dll 

 

 

Jangka waktu 

penahanan 

 

 

 

Penyidik 20 hari, perpanjaangan 40 

hari 

Penuntut 20 hari, perpanjangan  30 

hari 

 

Dasar formil 
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Memang seharusnya pengujian keabsahan suatu penahanan oleh hakim praperadilan 

adalah sejauh dasar-dasar dilakukannya penahanan tersebut, karena suatu penahanan 

dianggap sah apabila dilakukan seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU 

dan tentunya syarat-syarat itu meliputi baik syarat formil maupun syarat materil.  

 

5.2.2. Perhitungan Awal Masa Tenggang 7 hari 

 

KUHAP menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 hari putusan Praperadilan harus 

dijatuhkan. Dan pemeriksaan dilakukan dengan secara cepat. Akan tetapi ketentuan 

tersebut tidak menjelaskan sejak kapan mulai  dihitungnya tenggang waktu 7 hari 

persidangan tersebut di mulai. Apakah di hitung dari tanggal penerimaan atau dari 

tanggal regestrasi, tidak dijelaskan oleh KUHAP. Hal ini berakibat menimbulkan selisih 

pendapat dalam penerapannya. Ada yang berpendapat perhitungan tenggang waktu 7 

hari di hitung dari tanggal penetapan hari sidang sebaliknya pihak pemohon atau 

penasihat hukumnya berpendapat, dihitung dari tanggal penerimaan permohonan atau 

tanggal registrasi.  

 

5.2.3. Masalah Sikap Pejabat Hukum 

 

Karena dalam prakteknya pemohon PraPeradilan yang bertindak sebagai “penggugat” 

kebijakan dari aparat hukum yang bersangkutan, sehingga ada anggapan bahwa 

pemeriksaan persidangan Praperadilan cenderung memeriksa dan mengadili pejabat 

yang terlibat tentang sah atau tidaknya upaya paksa yang dkenakan kepada para 

tersangka maka pemeriksaan persidadangan Praperadilan membuat risi kalangan aparat 

penyidik dan penutut umum.47 Seakan-akan merasa diri mereka yang di gugat atau di 

dakwa oleh Pemohon. Sikap inilah yang mungkin membuat persidangan Praperadilan 

menjadi kurang lancar. Keluhan yang sering dinyatakan oleh aparat pengadilan terkait 

dengan hal ini adalah terhambatnya proses peradilan. Hambatan yang sering dialami 

adalah keengganan aparat yang bersangkutan untuk menghadiri persidangan pada hari 

yang ditentukan.48 Sikap aparat penyidik dan penuntutan seperti ini tentunya 

menunjukkan sikap yang tidak professional dan berpikiran sempit.  

 

5.2.4. Waktu sidang 7 Hari  

 

Karena KUHAP sudah secara imperative menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan 

dlakukan dengan cara cepat dan dalam waktu 7 hari harus sudah di putus maka hal ini 

memerintahkan hakim untuk segera melakukan putusan sebelum jangka waktu 7 hari 

tersebut dilewati. Secara normatif tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan 

putusan lebih dari jangka waktu seharusnya. Namun dalam prakteknya para hakim tidak 

dapat memenuhinya secara tepat. Sebab utamanya adalah masalah dari apara penyidik 

dan penuntut yang mengabaikan panggilan pemeriksaan persidangan Praperadilan. 

Karena ketidak hadiran pejabat penyidik dan penutut tersebut maka hakim tidak dapat 

memutuskannya dalam waktu 7 hari, ketidakhadiran pejabat tersebut dijadikan landasan 

hakim untuk menunda persidangan. Pelanggaran atas hal ini juga disebabkan hakim 

yang kurang tegas dan  kurang terampil menerapkan ketentuan undang-undang 

sehingga seolah-olah menggantungkan pemeriksaan dan penjatuhan putusan  semata-

mata atas keterangan pejabat penyidikan atau penututan tersebut.49 Padahal jika 

dicermati, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang menyuruh hakim untuk 

mendengar keterangan pemohon dan pejabat yang terlibat. Akan tetapi ketentuan ini 

tidak bersifat imperatif. Di dalamnya tidak terdapat kata-kata yang bersifat memaksa, 

sehingga ketentuan tersebut fakultatif sifatnya. Dalam arti sebaiknya keterangan 

mereka di didengar oleh hakim.  Disamping itu penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) 

huruf b ini tidak bisa terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c 

                                                           
47  Lihat Yahya Harahap Buku II, hal. 14. 
48  Ibid. 
49  Ibid. 
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yang dihubungkan dengan prinsip Praperadilan yakni memeriksa dan memutus dengan 

acara cepat. 

 

 

 

 


