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Masalah penannguhan penahanan, merupakan hak dari ter
sangka atau terdakwa atas tindakan upaya paksa yang berupa pe
nahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Hal inieli
atur dalam pasal 31 KUHAP dan pasal 35 serta 36 PP No. 27/1983. 
Pr-obLem yang muncul di sini yaitu dalam pra t ek , eli jajaran 
I'olwiltabes Surabaya, kriteria apa saja yang dipakai untuk 
mengabulkan permohonan penangguhan penahanan? Kemuelian, dija
jajaran I'olwiltabes Surabaya, siapakah yang paling berwenang 
mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut? 

Lokasi penelitian adalah Kotamdya Surahaya, khususnya 
di jajaran Polwil tabes ,Su.-abaya. Dalam menjawab permasalahan 
di atas, pertama kali dilakukan studi kepustakaan. Dalam studi 
inidilakukan dengan jalan mempelajari pendapat-pendapat atau 
pandangan-pandangan para sarjana yang b erhub ungan dengan perma
salahan dalam penelitian ini. Di sisi yang lain, untuk meng
ungkap praktek penangguhan penahanan, make dilakukan wawancara 
langsung dengan aparat kepolisian di jajaran l'olwiltabes Sura
baya. 

Berdaserkan ha sil peneli tian eli lapangan, bi sa diliha t 
bahwa yang paling be rx.... enang mengabulkan permohonan p ena ngguhari 
penahanan yaitu komandan atau kepala kepolisian tempat dimana 
tersangka ditahan. Secara singkat, untuk tingkat: 
1. polwil tabes Surabaya, yaitu Kapolwiltabes [>urabaya j 

2. polresta Surabaya Bela tan, yaitu Kapolresta Surabaya Selatan; 
3. polresta Surabaya Timur, yaitu Kapolresta c>urabaya Tim1.1ri 
4. polresta Surabaya Utara, yaitu Kapolresta Surabaya Utara. 
Dengan suatu perkecuelian, apabila pada saat tersebut, Kapol
wiltabes atau Kapolresta tidak berada eli t empat , maka yang 
b e rw ena ng mengabulkan penangguhan penahanan ylli tu Wakapolwil
tabes Surabaya dan masing-masing Wakapolresta. 

Adapun kriteria yang dipakai oleh jajaran PoLw.i Ltab es 
Surabaya, untuk mengauul.kan permohonan p ena ngguha n penahanan, 
yaitu:
1. t er-ga n t ung tindak pidana yang d i Lak ukn n oLoh tersangka; 
2. kapasitas ruang tahanan; 
3. dana un t uk pemberian makanan para t aha na n ; 
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4.	 keadaan diri tersangke
5.	 a da nya jaminan ds r-i keluarga a t a u penasihet hukum ter

S8 ngka j 
6.	 s i ka p t"rslangka pa da saat dipedksa a t a u pa.Ia saat 

proses penyidikan.
Kriteria yang diajukan di a t a s , bi sa s a Lah satu atau 

bisa juga beberapa.
Selain apa yang diuraikan di atas, ternyata alasan 

berdasarkan hukurn atau undang-undangpun d.i.p e r-gunaka n oleh 
jajaran Po Lw i I tabes Surabaya dalam rangka mengabulkan 
permohonan penangguhan penahanan. 

Apabila penyidik tidak khawatir bahwa: 
"1.	 tersangka aka n melarikan did j 

2.	 tersangka merusak atau menghilangkan barang buktij
3. mengulangi tindak pidana yang terjadi;

maka penyidik akan rnengabulkan permohonan penangguhan penahan

an yang diajukan oleh tersangka!keluarganya!penasihat hukumnya ,
 

Ada hal lain yang patut diketengahkan di sini yaitu 
rnssalah perbedaan penangguhan penahanan dengan pengalihan 
penahanan. Apabila penangguhan penahanan, maka masa penangguhan 
penahanan tidak dikurangkan dengan masa p.idana yang dija tuhkan 
oleh hakim kep8da terdakwa. Sedangkan, untuk pengalihan penahan
an, maka masa pengalihan ini akan diperhi tungkan pada saat 
penjatuhan pidana kepada terdakwa nantinya. 
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