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A. Pertimbangan 
 

1. Kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan tidak akan ada kekhawatiran 
tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang 
bukti dan atau mengulangi perbuatan tindak pidana. 

 
2. Setelah waktu penahanan maksimal sudah berakhir dan tidak dapat 

diperpanjang lagi walaupun pemeriksaan belum selesai. 
 

3. Perkara telah selesai karena dicabut (delik aduan) walaupun masa 
penahanan belum berakhir. 

 
B. Pelaksanaan 
 

1. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pneyidik/Penyidik 
Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa : 

 
 Surat Perintah Pengeluaran Tahanan. 
 Berita Acara Pengeluaran Penahanan. 
 Membuat Resume Singkat. 
 

2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan kepada tersangka dalam 
rangkap 10 (sepuluh) untuk ditanda tangani olehnya dan oleh Petugas Polri 
yang menyerahkan, masing-masing pada kolom yang ditentukan. 

 

BARESKRIM POLRI 
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGELUARAN TAHANAN 



3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan disampaikan  kepada tersangka, 
keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan 
Negeri, disamping  untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara. 

 
4. dilakukan pemeriksaan kesehatan (bila ada, oleh Dokter Polisi), penyerahan 

kembali barang titipan tersangka dengan Bukti Penyerahan Barang Titipan  
Tahanan. 

 
C. Hal-hal yang perlu diperhatikan  
 

1. Dalam pelaksanaan tindakan penahanan hak-hak tersangka yang ditahan 
perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut : 

 
 Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan itu 

dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP). 
 
 Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP) 

 
 Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya apabila 

tersangka berkebangsaan asing (Pasal 57 ayat (2) KUHAP). 
 

 Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau 
orang lain  yang serumah atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya 
untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya 
(Pasal 59 KUHAP) 

 
 Mengadakan  hubungan surat menyurat dengan penasehat hukum atau 

dengan keluarganya dan harus disediaka alat tulis menulisnya (Pasal 62 
KUHAP). 

 
 Menghubungi dan menerima kunjungan  

 
o Dokter Pribadi (Pasal 58 KUHAP). 
 
o Pihak yang mempunyai hubungan keluarga (pihak lain) guna 

mendapatkan   jaminan baik penangguhan  penahanan atau untuk 
usaha mendapatkan  bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP) 

 
o Sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan  atau kekeluargaan 

(pasal 61 KUHAP) 



 
o Rokhaniawan (pasal 63 KUHAP) 

 
 Mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk 

dilakukan penerimaan Pra Peradilan tentang sah atau tidak sahnya 
penahanan atas dirinya (Pasal 124 KUHAP).  

 
2. Penahanan terhadap tersangka anggota MPR/DPR, DPD, BPK dan Para 

Menteri Kabinet serta Anggota DPR Propinsi dan Kabupaten dilaksanakan 
sesuai dengan tatacara  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
yang berlaku baginya. 

 
3. Penahanan terhadap Warga Negara Asing segera diberitahukan kepada 

Perwakilan Negara melalui Departemen Luar Negeri (DEPLU). 
 

4. Bagi setiap tindakan penahanan, penangguhan, pengalihan jenis penahanan, 
pembantaran dan pengeluaran harus dibuat Berita Acaranya  yang ditanda 
tangani Penyidik yang bersangkutan.   

 
 
 
 

 
  


