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Salah satu bentuk upaya paksa yang dapat di1akukan oleh 
aparat penegak h ukum yaitu melakukan penahanan kepada tersangka 
atau terdakwa. Tujuan penahanan ini adalah untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang neng
e d'i.Lan , Syarat untuk melakukan penahanan Y,li tu harus ada 
surat perintah, harus ada b uk t i, yang c ukup , dan memenuhi 
persyaratan subyektip dan persyaratan obyektip. 

Menurut KUHAP, da Larn pasal 22 aya t (4.), masa p cnahunan 
tersebut dikurangkan seluruhnya atas p.i da na penjara Yong (Li.
jatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan menurut KUHP, dalam po sa ', 
33 ayat (1) dinyatakan bahwa m8sa penahanan .-Ltu boleh diku
rangkan seluruhnya atau sebagian. 

Berti tik tolak da ri uraian di atas, pe rmesal.ahan ds.Lam 
penelitian ini yaitu: 
1.	 bagaimanakah kenyataan dalam praktek, apakah di Pengariilan 

Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Malang dan Pengadi1an 
Negeri Jombang, hakim selalu mengurangkan seluruh masa 
penahanan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa? 

2.	 apa alasan hakim mengurangkan masa penahanan itu atas 
pidana	 penjara yang diJatuhkan kepada terdakwa? 

Dengan demikian, dalam pene1itian ini bertujuan untuk: 
1.	 mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tent;ang kenyataan 

/.la1am praktek tentang pengurangan masa penahanan atas pidana 
penjara yang dij8tuhkan oleh hakim k opada terdakwa di ketiga 
p engadf.La n negeri. tersebut di a t a s ; 

2.	 meridapa t ka n pengetahuan dan pemahaman tentang a.La s an hakim 
di ketiga pengadilan negeri tersebut di atas dalam mengurang
kan masa penahana n atas pi.dana penjara yang lllj"tuhl';a.fJ 
kepa da t e r-dakwa , 

Dalam rangka menjawab permasa1ahan di atas,dali~ pene
litian ini dilakukan wa;vancarA- untuk mendaoa t.ka n ii"ta t)Ti'!1";~' 

Wawancara ini di1akukan dengan ,j81an tatap rn uka l;.'nG,o')nt~ 
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dengan hakim .yang mengaclili pe rka re p.i da na di kFtiga peng
adilan negeri tersebut eli a t as , 

Di sampf ng dilakukan wawancara, pe.rtama. kaLi, dal.am pe
neli tian ini dilakukan studi kepustakaan, yai tu dengan jalan 
melihat dan mempela.jari peraturan perundang-undangan dan 
p endapa t-cpe ndapa t para pakar hukum yang erat hubungannya o.engan 
permasalahan da I am penelitian in:i.• Data ini merupakan data 
sekunder. Data s ekunduz- yang lain, didapatkan dengan jalan 
melihat dan mempelajari ber:kas-berkas pwrkara pidana di ketiga 
pengadilan negeri tersebut di atas. 

~Ietode pe ne n t uan sampel dalam penell tian Lru. dilakukan 
dengan cara purposive sampling. Analisis data, digunakan 
analisis kuali tra t.ip yai tu rligunakan dalam rangka menga nn Lirri s 
data primer yang telah diperoleh <1i lapangan untuk menget'"tni 
kecenderungan. Sedangkan data sekunder diolah melalui pcn,jn
baran-penjabaran atau uraian-uraian. 

Berdasa-rkan penelitian di la1'angan, ternyata di DN 2u
rabaya, PN Malang dan PN Jombang, masa penahR.u,qn s e l.aLu d:i
kurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang dijatuhkan 0181'1 
hakim kepada te-rdalt:wa. Adapun alasan hakim se1al'1 mengurang
kan se;uruh masa penahanan tersebut yait1l melaksanakan amanat 
yang dikandung oleh KUHAP yaitu menjunjung dan melindungi 
ha.rkat dar. martabat manus.i a , Di s i ai, yang Lai.n , adanya 
pedoman yang berupa surat Keputusan dari Menkeh. yang isinya 
memberi pebunjuk c ars mengurangkan masa penahanan tersebut. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Pengurangan masa . . .Didik Endro Purwoleksono, SH., MS. et.all




