
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penahanan

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau

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

yang diatur undang-undang. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21

KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan

bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya

dihormati dan dilindungi negara. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan

terhadap atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak

tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan

secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. (Hari Sasangka 2003 :

39-40).

B. Dasar Hukum Penahanan

1. Alasan Objektif

Penahanan berdasarkana alasan objektif karena dilandasi oleh ketentuan undang-

undang. Yang termasuk alasan objektif adalah :
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Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka / Terdakwa yang

melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang

memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal:

a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih;

b. orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351
ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan
379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan
percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan
eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta
pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi
Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi
(UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4.
Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43,
pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

(Rusli Muhammad 2007 : 29-30)

2. Alasan Subjektif

Unsur atau alasan ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan

ditinjau dari segi subyektivitas si tersangka atau terdakwa yang dinilai secara

subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau

keperluan pemahaman dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 Ayat 1 yaitu berupa

adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” :

a. tersangka atau terdakwa akan melarikan diri

b. tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti

c. tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti

d. tersangka atau terdakwa akan mengulangi kembali tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi

subyektifitas tersangka atau terdakwa. Penegak hukum yang menilai keadaan
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kekhawatiran tersebut bertitik tolak dari penilaian subjektifnya. (M. Yahya

Harahap 2002 : 167).

C. Prosedur Penahanan

1. Dengan Surat Perintah Penahanan Atau Surat Penetapan

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut

umum melakukan penahanan maka penahanan berbentuk surat peintah penahanan,

danapabila penahanan itu dilakukan oleh hakim maka penahanan tersebut

berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan penetapan penahanan harus

memuat hal-hal sebagai beriktu :

a. identitas lengkap tersangka atau terdakwa

b. menyebut alasan penahanannya.

c. Uraian singkat kejahatan yang dituduhkan

d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi

kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan harus diberikan kepada Keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau lanjutan penahanan meupun

penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim wajib disampaikan kepada

keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan disamping memberi kepastian

kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai

apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-
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undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa dah atau tidaknya

penahanan.

D. Jenis Penahanan

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal

22 KUHAP yaitu :

(1) Jenis penahanan dapat berupa :

a) penahanan rumah tahanan negara;
b) penahanan rumah;
c) penahanan kota.

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman
tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk
menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati
tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa
melapor din pada waktu yang ditentukan.

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana
yang dijatuhkan.

(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima darijumlah lamanya
waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah
Iamanya waktu penahanan.

1. Penahanan Rumah Tahanan

Penjelasan Pasal 22 KUHAP menyatakan:

“Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan,

penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan
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negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang

memaksa ditempat lain.”

Mengingat sarana dan prasana rumah tahana yang tidak begitu memadai dan

kapasistas yang cenderung over load mengaharsukan pemerintah untuk membuat

kebijakan baru serta untuk mempercepada dan memudahkan proses hukum oleh

aparat penagak hukum yang bersangkutan dimungkinkan untuk membuat cabang

rutan pada jajaran aparat penagk hukum yang memiliki ruag tahanan seperti

kepolisin negara republik indonesia, kejaksaan atau tempat lainnya yang

dimungkinkan oleh undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap (2006 : 169-170)

penahanan diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 KUHAP, menurut ketentuan ini  Adapun

jenis tahanan dapat berupa :

a. Rumah Tahanan

Yaitu Rumah tahanan yang terdapat di suatu kabupaten atau kotamadya

b. Rumah tahanan Kepolisian

Yaitu pada ruang tahanan yang terdapat di kepolisian Republik Indonesia

baik di tingkat Pusat Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, hingga di Mapolsek.

c. Rumah tahanan Markas Komando Brimob

Pada prinsipnya ruang tahanan yang terdapat di satuan brigadir mobil ini

khusus untuk anggota brimob yang melakukan tindak pidana, namun dapat

pula ditempatkan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana.
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d. Rumah Sakit

Yaitu penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan

penahanannya di Rumah Sakit disebabkan ia sakit atau perlu berobat dengan

cara rawat inap yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

e. Tempat Rehabilitasi

Diperuntukkan bagi tahanan yang diduga melakukan tindak pidana berupa

penyalahgunaan narkoba dat obat-obatan terlarang lainnya.

2. Penahanan Rumah

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan  Penahanan rumah

dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau

terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan

atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka bila akan keluar rumah

harus dengan izin aparat penegak hukum yang melakukan penahanan

terhadapnya.

3. Penahanan Kota

Bahwa berdasarkana ketentuan Pasal 22 Ayat 3 menyatakan  Penahanan kota

dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau
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terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada

waktu yang ditentukan.

E. Hak Asasi Manusia dan Hak – Hak Tersangka dalam KUHAP

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara dkk (1986 : 195) :

Pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menggunakan
pendekatan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian di mana di
satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dan untuk
merealisasikan hak itu undang-undang menentukan pemberian kewajiban
dalam pemenuhannya secara maksimal. Sebab apabila hanya sekedar
pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak tanpa adanya kewajiban di
pihak lain, maka hak itu hanya beruapa satu ide saja.

KUHAP telah mengatur cukup banyak hak-hak tersangka atau terdakwa yaitu

hak-hak diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan antara lain :

a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksa oleh penyidk dan selanjutnya
diajukan kepada penuntut umum sebagaimana dimaskud dalam Pasal 50
Ayat 1 KUHAP. Sehubungan dengan hak tersangka ini, Martiman
Prodjohamidjojo (1984 :22) menyatakan “hak tersangka yang diatur
dalam Pasal 50 KUHAP untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-
katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan
terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, sehingga tidak timbul
suatu kesan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang
sewenang-wenang dan tidak wajar”.

b. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan
dimulai.

c. Hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada
penyidik.

d. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan
bantuanhukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada
setiap tingkat pemeriksaan.

e. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya
f. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk

penasihat hukum dalam hal sebagaiman dimaksud dalam Pasal 56
KUHAP .

g. Hak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma
h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya.
i. Hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tersangka atau terdakwa dimana perkaranya belum mendapatkan putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap harus dipandang sebagai manusia yang tidak

bersalah sebagai manifesatasi asas praduga tidak bersalah (presumption of

innocent). Beberapa hak dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang HAM

yaitu Hak untuk mendapatkan ketenangan hidup lahir maupun bathin

Pasal  9 menetukan :

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir
dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 21 menentukan :

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani,

dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan

darinya.

Pasal di atas menunjukkan bahwa Tersangka yang ditahan dalam rumah tahanan

juga merupakan subyek hukum yang hak-hak asasinya diliindungi oleh undang-

undang. Hak-hak dasar tahanan juga dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Seseorang dijamin kebebasannya untuk memenuhi kebutuhannnya masing-masing

dengan ketentuan tidak membatasi kebebasan orang lain juga.
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983

tentang tata cara perawatan tahanan dan tata tertib Ruang tahanan negara yaitu :

1. Memakai pakaian sendiri

2. Mendapatkan makanan yang layak

3. Mendapatkan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur,

kesehatan, rohani dan jasamani.

4. Mendapatkan biaya apabila meninggal dunia  apabila tidak diurusi

keluarganya

5. Melakukan olah raga untuk kesehatan jasmani

6. Menyalurkan hobbi kesenian

7. Tidak dipekerjakan

F. Kebutuhan Biologis Manusia

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi

salah satunya adalah kebutuhan biologis yang terdiri dari oksigen yang

dibutuhkan untuk proses respirasi,cairan, istirahat dan tidur, melakukan aktivitas,

pakaian, tempat berlindung, bereproduksi, dan mempunyai suhu tubuh.

1. Oksigen

Oksigen merupakan unsur gas dengan symbol O. Gas ini tidak berwarna dan tidak

mempunyai rasa. Di dalam tubuh, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah.

Oksigen diperlukan oleh sel untuk mengubah glukosa menjadi energi. Selanjutnya

energi inilah yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktifitas
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fisik, penyerapan makanan, membangun kekebalan tubuh, pemulihan kondisi

tubuh dan penghancuran bebarapa racun sisa metabolisme. Kekurangan oksigen

menyebabkan metabolisme tidak berlangsung sempurna. Akibatnya tubuh terasa

lelah, pegal-pegal, mengantuk, kekabalan tubuh menurun sehingga mudah

terserang penyakit.

2. Nutrisi

Pengaturan nutrisi untuk asupan sehari-hari sangat dibutuhkan baik untuk bayi

hingga manula. Tetapi terkadang karena kesibukan sehari-hari kita tidak dapat

mengatur asupan tersebut.

3. Air

Selain oksigen, air adalah komponen terpenting yang dibutuhkan tubuh. Air

berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia

tubuh, membuang kotoran, melancarkan persendian, dan menyalurkan nutrisi ke

sel sel tubuh.Demikian pentingnya air, tubuh kita lebih bisa bertahan tanpa

makanan daripada tanpa air.Rata-rata, tubuh kita mengandung sekitar 60% air.

Dari otak, otot, dan kulit yang mengandung sekitar 75% air sampai ke tulang yang

mengandung sekitar 20% air.Karena itu, sudah sewajarnya kita memperhatikan

quality dan quantity air yang kita minum.Untuk berfungsi dengan baik, tubuh

memerlukan sekitar 2 liter air setiap hari, tergantung dari berat badan dan aktivitas

yang dilakukan. Minumlah secara berkala sekitar 1 gelas air setiap jamnya. Jangan

menggunakan rasa haus sebagai tanda untuk minum karena pada saat itu tubuh

sudah benar benar kekurangan air.Juga, minimalkan minuman yang mengandung
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kafein (kopi, teh, soft-drinks) dan alkohol karena minuman tersebut bersifat

diuretic, yaitu mengeluarkan lebih banyak air dari tubuh daripada memasukan.

Sehingga pada akhirnya, tubuh akan menjadi lebih haus dari

sebelumnya.Sedangkan untuk quality, minumlah air yang semurni mungkin. Air

yang murni dengan sendirinya bebas dari zat-zat lain, termasuk mineral. Tetapi

jangan dirisaukan karena kemurnian air jauh lebih penting dari mineralnya. Semua

ahli nutrisi (termasuk World Health Organization) akan mengkonfirmasi bahwa

sumber utama mineral tubuh kita datangnya dari sayuran dan buah-buahan yang

kita makan dan bukan dari air minum. Demikian pula jenisnya, mineral yang

terkandung di dalam sayur dan buah lebih cocok untuk tubuh manusia

dibandingkan mineral yang berasal dari air tanah (organik vs. anorganik).Bila

kebutuhan air tubuh kita tidak dipenuhi, maka sedikit demi sedikit masalah

kesehatan akan mulai muncul. Mulai dari rasa lelah (fatigue) dan sakit kepala,

sampai yang parah seperti batu ginjal.

4. Istirahat dan Tidur

Semua mahluk hidup memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas / kegiatan,

karena aktivitas tersebut menggunakan jaringan sel hidup sehingga akan timbul

kerusakan pada jaringan tersebut, istirahat ini bertujuan untuk memperbaiki

kerusakan yang dimaksud. Selama kita tidur, tubuh mengganti sel-sel yang rusak

dengan yang baru dan limbah serta uap kotor yang terjadi pun dibuang. Tidur ini

tidak hanya diperlukan oleh manusia dan hewan saja, tumbuh-tumbuhan pun

memerlukannya. Sebagai contoh saja, pada siang hari tumbuhan bunga matahari
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daun-daun kelopak bunganya terbuka dan menutup kembali pada waktu senja

menjelang malam hari.

Mengenai tidur ini, tidak ada aturan kaku dan ketat yang diberlakukan, karena

istirahat tidur ini tergantung pada usia, jenis pekerjaan, temperamen setiap

individu. Bayi dan anak-anak memerlukan tidur lebih banyak dibandingkan orang

dewasa. Pada orang orang yang sudah berumur mereka sebenarnya lebih

memerlukan istirahat daripada tidur yang sebenarnya, selama berbaring mereka

lebih banyak menggunakan waktu untuk mengubah-ubah posisi berbaringnya saja.

Orang yang bekerja dengan menggunakan otak/pikirannya memerlukan lebih

banyak tidur dibandingkan dengan orang yang bekerja dengan fisiknya. Orang-

orang yang lemah dan sakit-sakitan memerlukan lebih banyak tidur daripada

orang sehat. Sebagai suatu ukuran, orang dewasa yang sehat dan banyak bekerja

dengan otak/pikiran seyogyanya tidur selama tujuh jam.

Malam hari adalah waktu terbaik untuk tidur. Hal ini bukanlah masalah kebiasaan

saja bahwa orang-orang yang bekerja pada siang hari akan tidur pada malam hari,

namun secara alamiah terlihat bahwa siang hari lebih cocok untuk bekerja dan

waktu malam digunakan untuk beristirahat/tidur. Pelaksanaan diluar aturan

alamiah ini akan menimbulkan suatu beban yang lebih besar dan menghasilkan

kondisi yang tidak sehat. Sebagai buktinya adalah bahwa para penjaga malam, dan

bintang-bintang sinema yang bekerja di malam hari sebagai konsekwensinya

harus tidur di siang hari, hal demikian dapat membuat suatu pengaruh yang dapat

mengganggu kesehatannya.
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5. Aktifitas

Setiap manusia membutuhkan aktifitas untuk menggerakkan tubuhnya agar dapat

berfungsi dengan maksimal sesuai dengan kebutuhannya, misalnya otot

berkontraksi, otak berkembang

6. Pakaian

Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya, menjaga kesopanan,

harga diri, dengan mempercantik penampilan, dengan pakaian yang rapih. Tapi

dewaasa ini pakaian juga di jadikan gaya hidup atau sebagai alat pengukur status.

7. Tempat Berlindung

Tempat berlindung termasuk kebutuhan manusia, karena dengan memiliki tempat

berlindung manusia dapat melindungi diri nya dari bahaya lingkungan sekitar dari

kriminalitas, terjaga saat hujan tiba, panas matahari, binatang liar

8. Reproduksi

Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua

bentuk kehidupan; setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses

reproduksi oleh pendahulunya. Reproduksi manusia normal adalah contoh umum

reproduksi seksual. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan

reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana, biasanya

satu sel, bereproduksi secara aseksual.


