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        TEGUH WIDODO, S.I.K  

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080671 

Nama SOP : Standar Operasional Prosedur Tentang Penahanan 

 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

 
2. Perkaba Nomor 2 Tahun 2013; 

1. Dirreskrimsus Polda Kepulauan Riau. 

2. Kabidkum Polda Kepulauan Riau. 

3. Kasetum Polda Kepulauan Riau. 

4. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau. 

5. Kasubbag Renmin. 

 Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

 1. KUHP dan KUHAP 

2. UU TIPIKOR Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi 

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian. 

4. Surat Kapolri No : B/156/I/2006/Sops,tgl 12 Januari 2016 

tentang Penyusunan SOP di masing-masing Satwil. 

1. Literatur/referensi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kapolri. 

2. Komputer/Laptop. 

3. Alat tulis kantor. 

4. Tempat/ruangan. 

 Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 Penyidik menyiapkan administrasi penahanan 1. Setum Polda Kepulauan Riau. 

2. Subbag Renmin Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau. 

3. Banum Bidkum Polda Kepulauan Riau. 
 



NO URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU 

 

1 
 

2 
TERSANGKA 

KANIT / 

PENYIDIK 
KASUBDIT jPU PN 

DIR/ 

WADIR 
RUTAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Gelar perkara internal penyidik dlm rangka persiapan penahanan (mengkaji syarat 
objektif dan subjektif) 

 
 

         

2. 
Penyidik melaporkan rencana penahanan kepada Dir selaku penyidik melalui nota 
Dinas 

          

3. Direktur memberikan disposisi atas nota dinas yang dikirm oleh penyidik             

 

4. 
Penyidik menyiapkan administrasi penahanan yang di tanda tangani oleh direktur 
berupa surat perintah penahanan dan surat panggilan kepada tersangka untuk di 
lakukan pemeriksaan dengan di dampingi penasehat hukum 

          

 
 

5. 

Penyidik menyampaikan kepada tersangka, bahwa tersangka akan di tahan 
selama 20 hari dan dapat di perpanjang jika proses penyidikan belum selesai 
dengan menunjukan surat perintah penahanan, dilakukan pemeriksaan kesehatan 
oleh dokter yang ditunjuk penyidik dan dibuatkan berita acara penahanan yang di 
tanda tangani oleh penyidik, tersangka dan di saksikan oleh penasehat hukum. 

          

 

6. 
Apabila tersangka tetap menolak menandatangani BA penahanan, maka 
dibuatkan BA Penolakan Penandatanganan BA penahanan. 

          

 
7. 

Jika tsk tetap menolak menandatangani BA penahanan tersebut, maka dibuatkan 
BA penolakan Penandatanganan BA penahanan ditandatangani oleh penyidik 

          

 
8. 

Penyidik mengantarkan tersangka ke rutan minimal 2 orang dengan melakukan 
pengawalan dan kemudian menyerahkan administrasi penahanan, surat 
keterangan dokter dan mengisi register mutasi tanahan. 

          

 

9. 
Jika penahanan dilakukan di luar rutan Polda Kepri, penyidik membuat surat 
pemberitahuan titip rawat tahanan di rutan yang di rujuk kemudian di tanda tangani 
oleh Direktur/wadir 

          

 

10. 
Penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan penahanan yang di tanda tangani 
Dir/Wadir kepada keluarga tersangka atau kuasa Hukum Tersangka dan dibuatkan 
tanda terima. 

            

 

 
11. 

Apabila tsk akan dilakukan perpanjanganan penahanan untuk paling lamaa 40 hari 
maka 5 hari sebelum berakhir penyidik melalui direktur menyampaikan 
permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum dengan 
melampirkan LP, Sprin penyidikan, SPDP, sprin penahanan dan resume singkat. 

          

 
12. 

Setelah penetapan perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum terbit, 
maka penyidik membuat surat perpanjangan penahanan kepada tersangka dan 
dibuatkan berita acara perpanjangan penahanan yang di tanda tangani oleh 
penyidik, tersangka dan saksi. 

          

 

13. 
Penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan 
kepada keluarga tersangka atau kuasa hukum tersangka dengan menyampaikan 
salinan surat perintah perpanjangan penahanan dan dibuatkan tanda terima 

          

 

 

14. 

Apabila masa perpanjangan penahanand ari jaksa penuntut umum telah berakhir, bagi 
tersangka yang diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, sedangkan proses 
penyidikan belum selesai dan penyidik masih memerlukan waktu untuk perpanjangan 
penahanan, maka 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan lanjutan berakhir, penyidik 
membuat permohonan penahanan perpanjangan kepada ketua pengadilan negri dengan surat 
yang di tanda tangani oleh Dir/Wadir dengan di lampiri LP, Sprin sidik, SPDP, Sprin 
penahanan, Sprin perpanjangan penahanan, surat penetapan perpanjangan dari kejaksaan dan 
resume singkat. 

        

 
 

15. 

Setelah penetapan perpanjangan penahanan dari ketua pengadilan negeri 
diterbitkan, maka penyidik membuat surat perintah perpanjangan penahanan dan 
selanjutnya salinan penetapan perpanjangan penahanan dan surat perintah 
perpanjangan dibeikan kepada tersangka dan dibuatkan BA perpanjangan 
penahanan yg ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan saksi. 

       

 

16. 
Penyidik memberitahukan penetapan perpanjangan penahanan kepada keluarga 
tersangka atau penasehat hukumnya dengan mengirimkan fotokopi penetapan 
perpanjangan penahanan. 

            

 
 



 


