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KATA PENGANTAR

Dongan solesaiuya s trip s i in i, somata-mata merupa- 

tan tarunia dan tomurahan Tuhan Yang Maha Esa yang dilim- 

pahkan kepada d ir i saya, maka segala puji dan syukur saya 

panjatkan keha dirat Hya*

Sebagian besar bahan-bahan untuk menyusun skripsi 

In i saya peroleh dari hasil pengamatan lapangan dan dari 

basaan kepustakaan yang soya lampirkan dalasi daftnr baca- 

an. Dongan bahan-bahan yang sangat sodorhana dan so d ik it
*

sorta lairang sempurna in i, saya memberanilcan d ir i merxyu- 

sun skripsi dongan susunan yang sangat sodorhana*

Harapan saya semoga dongan skripsi yang sangat so- 

derhana in i dapat mommbah pongotahuan saya, khusus nya 

hnimm a*ara pidana mongonai aaara pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap terdakwa di bawah umur*

Portama-tama, terimakasih yang sebosar-besarnya 

sodnlam-dalanmya saya sampaikan kepada Bapak Hi •hard 

Vahjoedi, S*E* sebagai pembimbing saya* Bimbingan yang 

ikhlas dan sungguh-eungguh telah diborikan kepada saya 

terutama dalam hal cara menyusun skripsi, mengumpulkan 

data-data secara motodis dan ilmiah untuk bahan-bahan 

skripsi sorta penjolasan-ponjelasan yang berfaubungan 

langsung dengan obyok pombahasan dalam 3kripsi*

i i i
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M ' L I K.
P L R P O  l A K  * A N  

"  U N I V E R 5 IT AS  a i r l a n g q a *

s d r a b a y a

Juga Icopada Bapak Darwoto, S.H* dan Bapalc Harjono 

Mintaroom, S.H* yang tolah borkenan sebagai ponguji, sa

ya mongucapkan torlmakasih yang sobosar-bosarnya dan so- 

dalam-dalamnya •

Kopada para Doson dan seluruh star Falntltas Hukum 

TJniversitas Airlangga, Bapak Soemarno P* tfiryanto, di- 

roktur LBH Surakarta, saya mongucapkan torisakasih yang 

sobesar-besamya atas bantuan boliau yang sedomikian bo- 

sar bagi dlmungkinkannya penyolosaian skripsi in i*

Kopada ayah dan ibu yang tolah mGBboriltan dorong- 

an moril dan bantuan m atoriil gana ponyelosalan skripsi 

in i.

Kepada is t r i  dan anakku yang penuh dengan kesa- 

baran bersodia aemborikan pongorbanan-pengorbanannya 

untuk kopentingan penyolosaian skripsi in i, saya sampai- 

kan torimakasih. yang setulusnya*

Selanjutnya kopada fcoman-teman yang tidak dapat 

saya sebutkan satu porsatu, yang tolah banyak momberi 

bantuan balk m atoriil maupun sp ir itu il dalam hubungannya 

dengan penyolosaian skripsi in i, saya mougucapkan torima 

kasih*

Sebagai penutup, somoga sogala jasa-jasa dari pa

ra boliau dan para saudara-saudara Itu  dapat ditorima

Iv
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seb agai ojnal bailc dan hanya Tuhanlah yang dapat mombori- 

Icau baXasan yang aetim pale Amien.

Surabaya, Medio De3ember 1904

H. M. HA RIO SXTRIPTO

v
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BAB I  v___ ^ j A B A YA j

PENDAHULUAN

1* Latar Bolafcang Porciaaalahan

Bulan Agustus tahun 1982 di Eabupaten Sragon, Ica- 

residenan Suralcurta Jawa Tongah tor jadi kasus pembunuhon 

yang di dalamnya melibatlcan anak berunur 12 tahun seba

gai terdakwanya, maka torhadnp kasus pembunuhan tersebut 

dapat pula dikatakan sobagai porkara pidana anak.

'Sehubungan dongan kasus pembunuhan yang diajulcan 

Ice pongadilan sobagai perlcara pidana anak, sobonamya pa

da vaktu itu telah borlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 Lenbaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 7&, Tambah- 

an Lembaran Negara Hepublik Indonesia Ncmor 3209 tontang 

Eitab Undang-undang Hulcum Acara Pidana (selanjutnya dise- 

but EUHAP), yaitu yang morupalcan ha3i l  Icongfcrit dari Pe- 

merintah Bepublik Indonesia untulc menciptakan kodifikasi 

hulcum acara pidana yang berlalca so cara Nasiotial*

Dengan berlalcunya EUHAP sebagai hulcum acara pidana 

secara Hasional maka EUHAP tolah dipalcai sebagai dasar 

yang mengikat untuk menyolesaikan perlcara pidana di lin g- 

Icungan poradilan uiaum di Indonesia.

Perlcara pidana analc yang terjadi di Sragon tolah

1
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diajulcan Ice pongadilan, alcan tetapi ternyata terjad i su- 

atu Icosalahan dalam acara pemorilcsaannya. A da pan Icesalah- 

au yang tampalc dalam pemorilcsaan perlcara pidana analc tor

sebut adalah, menyidangtcan tordalcwa yang berumur 12 tahun 

dalam persidangan secara torbulca dan Majelis Halcim pun 

tetap mengenalcan toga. SedangEcan menurut Poraturan Mente- 

r i  Kehalciman Bepublilc Indonesia Nomor M*06*.UU.01*06 tahun 

1983, SEKA 3/1959 dan KUHAP pemorilcsaan terhadap porlcara 

pidana analc tidalc demilcian. Sebetulnya KUHAP telah meng

atur mengenai tata cara pemorilcsaan terhadap analc, nainun 

mengaturnya secara singTcat saja. Walaupun tata cara pe- 

merilcsaan terhadap analc hanya diatur secara singTcat dan 

mengenai pengusutan, pemntutan tidalc diatur secara Iriiu- 

sus, dalam hal demilcian tidalc berarti pemorilcsaan terha

dap analc tidalc bisa dijalanlcan. Seperti telah disebut di 

atas, bahwa KUHAP telah dipalcai sobagai dasar yang mong- 

ilcat untulc menyolesailcan perlcara pidana di lingkungan 

peradilan umum di Indonesia, berarti KUHAP mempunyai Ice- 

Iaiatan yang mongilcat dan harus dipalaii oleh setiap peng

adilan di wilayah peradilan umum di Indonesia. Hamun 

mengapa dalam perlcara pidana analc yang ter jadi di Sra

gen, KUHAP tidalc dipalcai sebagai dasar untulc mongadili? 

Oleh Icarenanya dalam hal in i alcan menimbullcan perraasalah- 

an. Apalcah KUHAP bisa digunalcan pada pemorilcsaan perlcara 

pidana analc? Bagaimanalcah proses pemorilcsaan perlcara p i-
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dana analc? Bagaimanakah pula dongan hambatan-hambatan 

yang tirabul dalam pemeriksaan porkara pidana anak?

Berdasarkan pormasalahan di ata3, saya menjadi 

tortarik dan meucoba untuk me nulls sorta membahasnya da

lam bentuk suatu tinjauan mongonai pomoriksaan porkara 

pidana anak menurut KUHAP (Kasus Andy Boby) beserta por- 

masalahannya dalam pemlisan skripsi.

2. Penlelasan Judul dan Alqean Pemillhan Judul

Sebagaimana tortu lis di dalam korangka Skripsi 

bahwa judul ponulisan slcripsi in i adalah "Tinjauan Peme

riksaan Porkara Pidana Analc Monurut KUHAP (Kasus Andy 

Boby)", sosuai dongan kata katanya dalam judul tersebut, 

maka di dalam pembahasan selanjutnya akan b ertitik  tolak 

mongonai Tinjauan Pomoriksaan Porkara Pidana Anak Menu- 

rat KUHAP (Kasus Andy Boby). Apabila melihat judul ponu- 

lisan  skripsi in i, maka dalam judul tersebut terdapat 

beberapa hal yang patut diporhatilcan, yaitu Porkara Pi

dana Analc dan KUHAP* Sehingga porlu dibahas terlebih da- 

huku mengenai pongertian Perlcara Pidana Anak dan KUHAP.

Secara keseluruhan malcsud dari judul di atas ada

lah untuk menggambarkan dan membahas pemeriksaan porkara 

pidana anak dalam bentuk suatu tinjauan yang disesuaikan 

dengan ketentuan undang-undang yang t&lah mongatumya.
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■<v3 * L * K 
PERPUsIAK̂ AN 

u n i v e r s i t a s  A J R L A N G Q A '  

S U R A B A Y A

Mongingat pemorilcsaan di porsidangozi itu  mempakan taliap- 

qq yang torpenting di dalam penyelesalan perlcara pidana 

dan tahapan in ilah yang akan menentukan borsaJn h atau t i -  

daknya, torbukti atau tidalcnya sose orang yang didnlcwa me- 

lalcukan perbuatan pidana, malca pomorilcsaan di persidangan 

merupakan tahapan yang sangat ncnontulcan dan harus d ila 

lculcan menurut Icetentuan undang-undang ataupun poraturan- 

peraturan yang mengatumya. Sedangfcan pemorilcsaan di per

sidangan itu  apabila dilalculcan tidalc menurut undang-un

dang alcan mongaldbatlain batalnya porsldangin dan mongalrl- 

batkun pula tidak sahnya putusan pongadilan.

Bertitik  tolak dari permasalahan di atas, saya 

berpendapat bahwa judul in i sesual untulc mengungcapkan 

pembahasan permasalahan tersebut di atas.

3* Tu.luan Perallsan

Tujuan atau sasaran yang alcan dicapai dari penu- 

lisan  skripsi in i adalah ingin mencoba mendalami masa® 

lah pemorilcsaan perkara pidana anak dengan maksud xmtalc 

lebih mongetahui bagaimanalcah pomorilcsaan perkara pida

na anak yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang- 

undang maupun peraturan-poraturan yang tolah mengatur- 

nya. Di s i3i  la in  ingin pula mencoba mendalami masalah 

penerlksaan perkara pidana anak khususnya pada kasus
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perkaranya Andy Boby dengan maksud untuk mengetahui seca

ra mendalam kasus tersebut.

Selain tujuan tersebut di atas, ponulisan skrip3i  

in i dibuat untuk melen^capi don memenuhi syarat-3yarat 

untuk mengikuti yudisium terakhir. guna memperoleh golar 

kesarjanaan dalam bidang hukom pada Fakultas Hukum Uni- 

versitas Airlangga Surabaya.

4 * Motodologi

Di dalam perabahasan skripsi in i dipergunakan me- 

todo pondokatan secara diskriptip dan an a litis . Secara 

diskriptip yaitu mencatat, mengompulkan sogala data yang 

ada tanpa menarik kosimpulan. Secara analitis yaitu se- 

mua data yang telah dikumpulkan di3istim atisir dianalisa 

dan dijabarkan dalam ponulisan skripsi.

Adapun data yang saya pergunakan dalam penyusunan 

slcripsi in i diperoleh dari kumpulan-kumpulan surat khabar 

dan nmjalah yang memuat kasus pombunuhan Kasinem, salinan 

putusan Mahlcamah Agung dan ketorangan-keterangan dari Kan- 

tor Advokat Soemmo P. Viryanto L3H Surakarta, wawancara 

dengan Hakim Anak Pongadilan Hegeri Surabaya serta bulcu- 

bulcu Tcepu3talcaaa yang raenunjang untulc penyolesaian skrip

s i.
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5* Portangftungjawaban Si stoma tllca

Sistematika penulisan skripsi in i toifcagi dalam

bab-bab, untulc pengantar sobolum moraasuki bab-bab matori

dalam bab Pondahuluan sebagai bab pertama, akan d ijo las- i
lean secara garls bosar materi dari bab uraian. Bab in i 

alcan monjelaskan tentang pormasnlahan penulisan, ponje- 

lasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, me- 

todologi dan sistematika pertanggongjawaban.

Dalam bab I I ,  torlobih dahulu dibahas mengenai 

dasar hulcum pemorilcsaan perlcara pidana anak. Dalam bab 

in i diuroikan mengonai pengertian porfcara pidana analc. 

Solanjutnya setelah mongetahui boberapa peristllahon 

dari pengertian perlcara pidana analc, alcan dibahas me

ngenai dasar pongaturan memrut KUHAP dan di luar KUHAP.

Bab I I I ,  alcan dibahas Hsngonai beberapa aspek da

r i  pada pemorilcsaan perkara pidana analc* Dalam bab in i 

akan dlurailean mongenai proaes pomorilcsaan perkara pida

na anak dan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara 

pidana amk.

Selaajutnya adalah bab 17, merupakan bab yang mo- 

aorlulcan pembahasan dan pengaualisaan yang agak lebih 

mondalam dari bab-bab sebolumnya, di sin i akan dibahas 

dan dianalisa mengenai kasus Andy Boby secara lebih men- 

dalom.
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Bab yang boris i ringlcasan dan sararwaaran dari 

IcesGluruhan porabahasan aeboluninya alcan aaya masulclcan da- 

lam bab V sebagai bab pomtup.

M i L 1 K.
P E R l ’ U> Fa K \ A N  

' U N I V E R S U a S A I R L A N G G A '  

S U R A B A Y A
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DASAR HOKUM PEMERIKSAAN PEKKARA PIDANA. ANAK

I .  frengortian Porkara Pidana Analc

Sewaktu membahas dan menganalisa judul sobagaima- 

na di dalam bab portama, tolah. dijolaskan bahwa tordapat 

beborapa hal yang patut diperhatikan, yaitu porlcara p i

dana analc dan KUHAP. Sodangfcan di s in i alcan dibahas dan 

diuraikan mongonai pongortian poricara pidana analc. Ada- 

pun untuk momporoloh pongortian porlcara pidana anak ao- 

cara uiaum torlobih dahulu harus dipahami mongonai pongor

tian porlcara pidana dan pongortian analc.

Porlcara. pidana itu  dapat diartiTcan yaitu sobagai : 

"Suatu proaos porkara yang monyolosaikan tontang maaalah- 

masalah pidana.

Anak ditinjau dari poristilahannya (term inologi), 

menurut V.J.S. Poorwadarminta dapat diartikan sebagai : 

"turunan yang kodua, manuoia yang raasih kocil dan orang 

yang borasal dari atau dilahirkan di dalnn suatu aogo-

BAB I I

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bnhaaa Indone
sia . Pusat Perabinaan Dan Pongembangan Bahaa a Indonesia 
Dopartomon Pendidilcan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Ja
karta, 1984* k* 3® •

8
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Biasanya pengertian analc itu  berlcaitan dongan ma

salah belum dewasa. Apabila demikian, raaJca pondapat 

W.J.S. Poerwadarrainta yang mongartilcan analc sebagai tu-
* * » 

runan yang Icodua, manusia yang masih Iceeil dan orang « » 
yang berasal dari atau dilahirlcan dalam suatu negeri, 

pengertian yang demilcian lebih mengarah Icopada masalah 

s ils ila h . Sedang pengertian anafc sebagai manusia yang ma

sih Ice d ll dapat dilcaltlcan dengan masalah hulcum* namun 

apabila manusia yang masih Icecil diindetlldcan dengan 

analc, saya tidal: sependapat. A da pun alasannya pengertian 

analc sebagai manusia yang masih Iceeil menimbullcan porta- 

nyaan, yaitu apanya yang Icecil, fis ile  atau mentalnya atau- 

Icah Icecil dalam a rti fisile dan mental#

Mernrut pendapat saya pengertian analc biasanya ber

lcaitan dengan masalah belum dewasa.

Mengenai masalah belum dewasanya soaeorang, H. Soe-

s ilo  menyatalcan sebagai borilcut :

"Jllcalau yang diaalcsudican dongan analc-analc itu  crang 
yang belum dewasa, malca belum dewasa arttnya bagi 
orang Indonesia menurut Lembaran Negara 1931 No. 54# 
bagi orang Eropa menurut pasal 330 BV ialah merelca 
yang belum berumur 21 tahun dan belum Icawin. Jilca 
orang Icawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun ia 
tetap dipandang dewasa".^

^ 4. Karyadi, Kitab Undang-Undang Hulcum Acara Plda- 
m donpan Pen.1olasan"~dan Komentar, Poletiea, Bogor, 19ti3« 
h. 136.
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Menurut S.O. Gardjito, pongortian analc dibagi da

lam dua batasan, yaitu yang bersifat teoritilc dan pralc- 

t is .  Bersifat teoritiTc biaoauya dipalcai dalam lingfcungan 

Icedolctoran yang borliubungan dongan Icejiwaan, 3edang yang 

bersifat pralctis biasanya dipalcai dalam lingjcungan hulcum. 

Batccan analc yang borsifat teoritiTc, analc adalah individu 

dalam masa portumbuhan dan porlcembangan (fis ilc  dan men

ta l) di mana Icepribadian individu (personality) belum 

terbentulc stab il, torutama ogo dan 3uper ogo-nya, celling- 

ga tinglcah lalcunya banyalc didorong oloh instinlc atau na- 

lurinya (id ).  Eatasan analc yang bersifa t pralrtis, analc

adalah individn yang ditetaplcan berdasarlcan umur Icronolo-
3

gilc, biasanya ditetaplcan batac unrur malcsimtmi.

Di dalam EUHP sondiri batas umur pongertian analc 

sendiri tidalc ada, yang ada haziyalah Icetentuan bagi yang 

belum borumur genap 16 tahun raelaloilcan perbuatan pidana 

sebagaimana disobutlcan dalam ETJHP sebagai pelanggaran 

maupun Ice j aha tan alcan dilcenalcan Icetentuan pasal 1*5»  W> 

dan k l  KUHP.

Jadi Tcetentuan pasal k$ f ij.6 dan it7 EUHP tersebut 

di atas hanya morupaJcan 3uatu aturan yang raencalcup cara 

pelalcsauaan pemidanaan terhadap porbuatan pida:ia yang

^S.O. Gardjito, Azas-azas Umum dan Tindalcan Khu- 
sus Dalam Menangftulanffi Konalcalan Roma.la, Pengetahuan 
Psileiator untulc Perabantuan Bangca I I ,  3AK0LAE INPRES 6, 
1971, k. 3.
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dilalculcan oleh. ora Tig yang belum genap berumur 16 tahun, 

sodang batas umur untulc pengertian analc itu  sendiri taiu- 

palcnya tidalc disebutlcan secara togas*

Untulc jelasnya Icetontuan pasal i|5» 46 d*111 47 KTJHP 

bailclah* dilcutip secara lenglcap sebagai berilcut : 

Ketentuan pasal lj.5 KXIEP :

Dalam meriuntut orang yang belum culcup umur (minder-
ja r ig ) Icarena melalculcaa perbuatan sebelum umur enam
belac tahun, halcim dapat menentulcan :
- memerintahlcan supaya yang bersalah dilcembalilcan 

Tcepada orang tuauya, waldl atau pemeliharanya, 
tanpa pidana apapun;

- atau memerintahlcan suiaya yang bersalah diserah- 
kan Icepada Pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu 
jilca perbuatan merupalmn Icejahatan atau salah sa
tu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 
497, 503, 505, 514, 517, 519, 526 dan 540 serta 
belum lowat dua tahun sejalc dinyatalcan salah Icare
na raelalculcan Icejahatan atau pelanggaran tersebut 
di atas, dan putusannya monjadi tetap;

- atau menjatuhlcan pidana.^

Setentuan pasal 46 ETJHP :

ayat ( 1 ) Jilca halcim memerintahlcan supaya yang bersa
lah diserahlcan Icopada Pomorintah malca lalu  
dimaculdcan dalam rumah peiididilcan negara, 
supaya menerima pendi oilcan dari pemerintah 
atau dilcemudian hari dengan cara la in , atau 
diserahlcan Tcepada seorang tertentu atau Ice- 
pada sesuatu badc.il hulcum, Xayasan atau Lem- 
baga Amal untulc menyelenggaralcan peudidilc- 
annya, atau dilccmuaian hari atas tanggongan 
Pomorintah, dengan cara la in ; dalam hal Ice- 
dna di atas paling lama sampai umur 18 ta
hun.

^oam Penelitian Departemen Hulcum Pidana Palcultas 
Hulcum Univor3i ta 3 Airlangga Surabaya, Tnventarisasi Macam 
Eonakalaii Analc/Rema.la Dan Cara Psnyolesaian Yanr: xelqii 
DilalcsanaTcan Di Kotamadya Surabaya (Laporan Penelitian ), 
Seaya PeTita 1977-197^, h. 9.
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ayat (2) Aturan untulc melakcaualcan ayat 1 pasal in i 
ditotapkan deiigan uiidans-uiidang.

Ketentuan pa3a l U7 KUHP :

ayat (1) Jilca Hakim menjatuhlcan pidana, mafca makci- 
mura pidana pole ok torhadap perbuatan-pidana- 
nya dilcurangi sepertiga.

ayat (2) Jilca perbuatan merupaltan kejahatan yang di- 
ancam dengan pidana mati atau pidana penja- 
ra soumir hidup, maka dijatuhkan pidana 
penjara paling lama lima belaa tahun.

ayat (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal
10 sub* J3* nomor 1 dan 3, tidak dapat d ija -
tuhkan.5

Mengenai belum do was a di Indonesia berlaku bebera- 

pa Icetentuan. Portama, ketentuan pasal 530 BW, belum de- 

wasa adalah merolca yang belum genap berumur 21 tahun dan 

tidak telah dahulu telah Tcawin* Kedua, Tcetentuan Stb.

1931 No. Sk. tanggal 31 Januari 1931* bagi orang bumi pu- 

tera maka pongertian belum dewasa adalah sesoorang yang 

belum genap berusia 21 tahun dan tidalc Tcawin lebih dahu

lu. Sotiga, ketentuan TTndang-undang Pokok Perkawinan UU 

No. 1 tahun 197J4- pasal 6 (1 ) ,  untuk melangsungkan perka- 

winan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh 

satu) tahun harus mendapat i j in  kedua orang tua. Koempat, 

Icetentuan Badan Pelaksana Penanggulangan Harkotika dan 

Kenalcalan Anak-anak Eemaja (Bappenkar) 9 disobut golongan

'’ib id . , h. 9-10
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remaja porruh adalah merelca yang beruiaur 13 - 17 tahun.

Karena tidalc adanya Tcosoragaman raengenai batas 

uraur di dalani pengertian analc, terutama dalam batas 

umur berapa tahunTcah ulcuran yang to pat untulc dapat digo- 

longlcan sobagai soorang analc, malca saya berpeudapat bah- 

wa pengertian analc diartilcan sobagai orang yang belum 

dewasa saja *

Jadi setelah memahami secara umum pengertian per- 

Icara pidana dan pengertian analc seperti di atas, malca 

setelah Icedna pengertian itu di3atuJcan menjadi 3atu Ica- 

ta, yaitu menjadi perlcara pidana analc, yang dapat d ia rti- 

Tcan sobagai perkara yang ter jadi alcibat adanya proses 

perlcara yang melibatlmn perbuatan pidana yang dilalculcan 

oloh orang yang belum dewasa.

2. Dasar Pensaturan Menurut KPHAP dan Di Luar KXJHAP

Dasar hulcum pemerilccaan perlcara pidana analc sebe- 

tulnya diatur di dalam maupun di luar ETJHAP. Di dalam 

KUEAr senairi telah diatur mongenai tata cara pemerilcsa- 

an perlcara pidana analc. Dasar pengaturannya terdapat pa- 

da Icetentuan salah satu pasalnya yaitu pasal 153 ayat 3 

EUHAP,

6Ib id ., h. 11
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Monurut Icetontuan pasal 153 ayat 3 KUHAP ditentu

lcan : "TTntuIc Icoporluan pemerilcsaan, hakim ketua sidang 

mombuka sidang dan raonyatakan torbulca untulc umum Icocuali 

dalam perlcara mongenai Icesusilaan atcu tordalcwunya analc- 

anak" J
Sehubungan dengan apa yang ditentulcan dalcm keton- 

tuan pasal 153 ayat 3 KTJHAF ter3ebut di atas, R, Soesilo 

dalam Icomentarnya menyatakan, bahwa : "Pada wolctu raemo-

rilcsa perlcara sidang pongadilan dalam pasal in i harus
i

terbuka untulc umum, Icocuali dalam penyidangan perlcara

mongonai Icesusilaan atau perlcara yang tordakwanya anaTc-
» 8 analc •

Dari apa yang ditentulcan di dalam Icetentuan pa

sal 153 ayat 3 KUEAP diporoleh Icejelasan bahwa acara pe- 

morilcsaan di sidang pongadilan dapat dinyatalcan tertutup 

dalam hal mongenai perkara Icosusilaan atau terdakwanya 

analc-anak. Saya sependapat dengan adanya pengecualian 

dalam porsidangan perkara analc-anak yang dilalculcan seca

ra tertutup* Lagi pula mongenai pengecualian dalam per- 

sidangan perlcara analc-analc secara tertutup tidard.ah ber- 

tontangan dengan pasal 17 Undang-undang No. lij. tahun 1970

14

^M. Karyadi, o p .c it ., h. 135 

8Ib id.
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tontang Icetgntua n-Tcetentuau polcdlc Kelcuasaan Kohalciman

yang menentulcan boliwa : "Sidang pemorilcsaan pengadilan

adalah torbulca untulc uiaum, Icocuali apabila undang-undang
9menentulcan Ia in ” .

Dengan demilcian pasal 1$3 ayat 3 KUHAP in i dapat 

dipalcai sebagai dasar untulc memorilcsa perlcara analc-analc.

Selanjutnya di luar KUHAP juga tolah diadalcan dn- 

sar ponga'curan mongomi tata cara pemorilcsaan porlcara 

pidana analc. Hal in i dijumpai di dalam Poraturan Mentori 

Eehalciman Bopublilc Indonesia Nomor M.06-UU.01.06 tahun 

1983 tanggal 16 December 1983 tontang Tata Tortib Persi- 

dangan Dan Tata Rpang Sidang Ithususnya Bab I I  yang memu- 

at tata tortib  sidang analc dal am pasal 9 (sembilan) sam- 

pai dongan pasal 12 (dua bolas).

Menurut Icetentuan pa3al 9 Peraturan Mentori Keha- 

Iciman Republilc Indonesia Nomor M.06-UU.01.06 tahun 19$3 

ditentulcan bahwa : "Sambil monunggu Undang-undang ton

tang Peradilan Untulc Analc tata tortib  sidang analc adalah 

sebagaimana torcantum da lam poraturan in i” • ̂

%ndang Undang Nomor 34 tahun 1970, tontang Kolcu- 
asaqn gohaliiman lenglcap dongan pen.jelasannya, h, 5*

^Martaman Prodj chamidj oj o, Kitab Hiranunan Per a tur- 
an-poraturan Tontang Hulcum Acara Pidana, Simplex, Jalcar- 
ta, 19*%, h. 266.
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Komudian dalam Icetontuan pasal 10 Poraturan Monto-

r i  Kohakiman Republik Indonosia Nomor M.06.UU.01.06 tahun

1983 juga ditentulcan s

"Portama, 3idang analc dllalcolcan dongan lialcim tunggal, 
Icocuali dalam hal tortentu oloh Icotua pongadilan No- 
gori dapat dilalculcan pomorilcsaan dongan hakim majo
lt s .  Kedua, pemoriksaan sidang analc dilalculcan dongan 
pintu tortutup. Kotiga, putu3an diucapkan dalam 3 i- 
dang torbulca untulc umum".H

Demikian juga monurut Surat Edaran Mahkamah Agung 

ffomor 3/1959/no. 300/P/800 TJ/1959 tanggal 15 Pobrmri 

1959 monyobutkan adanya anjuran untulc mongadakan sidang

tortutup dalam hal mongadili analc di tiap-tiap Pengadil-
.  ‘ . 12 an Hegori.

Dongan mongetahui dan momahami maksud daripada 

apa yang tolah ditentulcan di dalam pa3al 153 ayat 3 

KUEAP, Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 1959 sor- 

ta Poraturan Hontorl Kehakiman Hopublik Indonosia Nomor 

M.Q6.TJTT.01.06 tahun 1983 di ata3f malca sampailah pada su- 

atu Icesimpulan bahwa torhadap ponoriksaan perlcira pidana 

analc torsobut dacar pongaturarmya dimuat di dalam maupun 

di luar KUHAP.

Jadi dasar pongaturan pomorilcsaan porlcara pidana 

analc dimuat di dalam maupun di luar KUHAP* Dengan adanya

11Ibid i

Toam Ponolitian Dopartomon Hulcum Pidana Fakul- 
tas Hulcum TTnivorsitas Airlangga, o p .c it ., h. 4 .

12
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beborapa ketentuan yang meugatur raengonai pemorikcaan 

porkara pidana onak maka ketentuan yang mauakah di antara 

beborapa ketentuan torsebut di atas, yang dijadikan dasar 

pengaturan pemoriksaan porkara pidana anak pada saat se- 

karang? Tampaknya yang dijadikan dasar pengaturan pome- 

riksaan porkara pidana anak pada saat in i adalah Poratur

an Mentori Kehakiman Eepublik Indonesia Nomor M.06-TJU.01. 

06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983* Adapun alasannya 

telah disebutkan socara togas di dalam dasar pertimbangan 

dari Poraturan Mentori Kohakiman Eepublik Indonesia Nomor 

M.06,TJU.01*06 tahun 1983 di atas, yaitu pada butir a, b 

dan c sebagai berikut s

"Butir a, bahwa sebagai selaksanaan pasal 231 ayat 
(2) Undang-undang Naaor 0 tahun 1981 tontang Hukum 
Acara Pidana, perlu meugatur lebih lanjut tata ter- 
tib persidangan. Butir 6, bahwa sebagai pelaksanaan 
lebih lanjut dari pasal 231 ayat (1) perlu diatur 
tata ruang sidang. Butir c, bahwa aambil menungga 
undang-undang tentang poradilan untuk anak, perlu 
diatur tata tortib  sidang untuk analc". 13

Domikianlah yang raonjadikan alasan raengenai peng- 

gunaan Peraturan Menteri Xehakiman Eepublik Indonesia 

Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983 sebagai dasar pengattran 

pomeriksaan perkara pidana anak dan sampai saat in i Por

aturan Mentori Kehakiman Eepublik Indonesia Nomor

*%artiman Prodjohamidjojo, lo c .c i t . , h. 263.
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M.06*UTT.01.06 tahun 1903 dipalcai oleh tiap-tiap pongadil- 

an di wilayah peradilan umum di Indonesia sobagai dasar 

untulc meraorilcsa perlcara pidana analc.
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BEBERAPA AS FEE DARI PADA PEMERIKSAAH 

PERKARA PIDANA AKAK

1. Pro3oa Pemoriksaan Perlcara Pidana Analc

Di dalam proses pomorilcsaan perkara pidana analc, 

ada beborapa hal yang sodikit borboda dongan proses po- 

meriksaan perkara pidana ©rang dewasa. Namun perbedaan 

torsebut haijya moliputi tata ruang sidangnya, sedang 

mongenai proses porsidangannya totap sama se^e r t i  dalam 

prosodur yang biasanya. Mioalnya mongenai salc3i, pemang- 

gilan saksi juga dilalculcan dan dalam pemeriksaan, saksi 

diporiksa torlobih dahulu. Perbedaan yang sedikit dalam 

pemeriksaan perkara pidana anak apabila dibandingkan do

ngan pemoriksaan perlcara pidana orang dewasa hanya tam- 

palc pada pomisohan ruang ftidangnya yaitu anak disidang- 

Ican dalam ruang sidang yang tertutup lag i pula hakim, 

jalcoa dan petugas lainnya tidak mengonakan toga. Bamun 

dengan adanya sedikit perbedaan torsebut di atas tidak 

berarti pemoriksaan perkara pidana anak dilakukan oloh 

pengadilan yang borbeda.

Dalam pralctek apabila ada suatu perkara baik itu  

perkara mengouai anak maupun perkara mongenai orang de

wasa, apabila itu  dilakukan oleh orang 3 ip il malca totap

19
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dia& ili oloh pougadilan dalam lingkungan poradilan umum, 

yaitu Pongadilan tfegjri aobagai poradilan tingfcat perta- 

ma. Soporti apa yang tolah ditontukan dalam paaal 10 

ayat (1) Undang Undang Honor li|. tahun 1970 tontang Koton- 

tuan kotontuan Poltok KcTcuasaan Kohalciman yang menontukan: 

"Kokuasaan Kohalciman dilakukan oloh pongadilan dalam 

linglcungan poradilan umum, poradilan aganc, poradilan mi- 

l i t o r  dan poradilan tata uaoha negara.^

Dalam hal mongonai porkara anak, tidak d iad ili 

oloh poradilan anak karona aocara formal poradilan anak 

itu belum ada oloh karona itu  porkara anak tetap dalam 

vowenang poradilan umum. So car a garis bo3arnya dapat d i- 

lukisfcan sebagai borikut, pongadilan dalam lingkangan 

poradilan umum mempunyai wowonang monangani sogala per- 

kara yang dilakukan oloh orang s ip il ,  baik itu  orang 3i- 

p il  dowasa maupun anak-anak, jadi apabila ada perlcara 

anak maka yang mongadili totap pongadilan dalam linglnmg- 

an peradilan vmxm. Sohingga hal domlkian seloras dengan 

ketentuan paaal 10 ayat (1) Undang-undang Hcmor lij. tahun 

1970 tontang Kotontuan-Icetontuan Pokok Kokuasaan Eeha- 

Tciman.

Domikian diporoloh kojolasan bahwa yang memorilcsa 

perkara mongonai anak adalah pongadilan dalam lin^rangan

^Undang-undang Nomor llj. tahun 1970, lo c .c l t . ,
h. lj..
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peradilan umum, yaitu Pongadilan Nogeri sobagai peradilan 

tingkat portama. Sclanjutnya dalam proses pemeriksaan 

porlcara pi dam analc pongadilan iiege i*! raonggunalcan Por- 

aturan Moutori Eehakiman Ropublilc Indonesia Nomor 

M.06.UU.01.06 tahun 1983. Alasan ponggunaan Poraturan 

Monteri Kohakiman Ropublilc Indonosia Nomor M.06,UU.01.06 

tahun 1983 adalah sambil monunggu undang-undang tentang 

peradilan untulc analc, malca perlu diatur tata tortib  s i

dang untulc anak.

Adapun proses pomorilcsaan perkara pidana anak da

pat diurut 3ecara Icronologik yaitu, setelah anak diha- 

dirlrnn dalam persidangan yang tortutup dongan didampingi 

orang tua atau walinya malca dimulailah pomerik3aan.

Yang portama-tama diperiksa adalah saksi setelah saksi 

diporiksa baru Tcemudian anak yang borsangkutan itu  dipo- 

rik3a. Dalam pemeriksaan para petugas dipersidangan se- 

porti hakim, pemntut umum dan penasohat hulcum tidak 

mengonalcan toga. Selama pemeriksaan dipersidangan yang 

tertutup itu , hakim dapat meminta bantuan Icopada petu

gas so3ial yaitu pembimbing kemasyarakatau dari Depar- 

temen Kohalciman untuk mongetahui latar bolalcang kehidup- 

an co3ial anak apabila hal in i dirasa perlu, Icemudian 

3etelah sampai Icopada putusan, maka putusan diucapkan 

dalam sidang torbulca untulc umum karona untuk sahnya pu

tusan pongadilan sotiap putusan pengadilan haru3 di
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ucaplcan dalam sidang torbuica untulc umum,

Pro3os poraoriksaan porkara pidana analc dilaiculcan

dougan pintu tertutup, sodangkan untulc putusan pengadilan

hams diucaplcan dalam sidang torbuica, sellingga untukjDU-

tu3an pengadilan torsebut mempunyai Icelcuatan huJcum yang

mongikat. Mengonai putusan pongadilan tolah ditontulcan

dalam pasal 1 ayat (11) KUHAP, yaitu :

"Putusan pongadilan adalah pomyataan hakim yangjii- 
ucapkan dalam sidang pengadilan torbuica, yang dapat 
borupa pemidanaan atau bobas atau lopas dari sogala 
tuntutan hukum dalam hal sorta lepurut cara yang 
diatur dalam undang-undang in i " . l °

Sodangkan raomrut kotontuan pasal 18 Undang-undang 

Eomor 14 tahun 1970 tontang Keiientuan-kotentuan Pokok Ke- 

Tcuasaan Kohalciman ditontukan bahwa : "somua putusan pong

adilan hanya sah dan mempunyii Icelcuatan hulcum apabila di-
17ucaplcan dnlom sidang torbuka untuk umumff*

Jadi untulc sahnya putusan pongadilan, maka putusan 

pengadilan harus diucaplcan dalam sidang pongadilan torbu

ka seperti yang ditontulcan oloh pasal 1 ayat (11) KUHAP

^^Hasil wawancara dengan Halcim Analc Ky. Rqhayu 
Santogo, S.H., Pongadilan Bogeri Surabaya, 36 Janaari 
1905.

Karyadi, lo c .c i t ., h* 4 .

^Undang-undang Nomor U+. tahun 1970, lo c .c l t . ,
h. 6.
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aebagai perwujudan dari pasal 18 TJndaug-uudang Nomor 14 

tahun 1970, sehingga apabila ada putusan yang diucaplcan 

di dalam kodua pasal tersebut di atas akibatnya putxiaau 

itu  tidak 3ah, bailc putusan dalam perkara analc maupun 

porlcara orang dewasa*

2. gambatau-hambatan Dalam Pemeriksaan Porlcara Pidana 

Analc

Membahas mongenai prose 3 pomorilcsaan perlcara p i

dana analc tontunya alcan menjumpai pula beberapa hal yang 

menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan itu .

A da pun hambatan-hambatan yang soring dijumpai an- 

tara la in  meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hakim 

yang momimpin sidang, Icotidalc hadirannya orang tua atau 

wali yang selalu mendampingi analc dalam persidangin dan 

ketidak siapan petugas pombimbing Icemaayarakatan dalam 

membuat laporan latar belalcang Icehidupan sosial anak 

apabila laporan itu  diperlulcan oleh hakim.

Hambatan yang pertama, mongenai halcim yang nemim- 

pin persidangan. Berdasarkan hasil wawancara yang tolah 

saya lakukan dengan hakim yang cukup senior dan bor- 

pengalaman dalam ma3alah persidangan anak dilinglcuugan 

Pongadilan Negeri Surabaya, dijclaslcan bahwa apabila 

persidangan itu dipimpin bukan oleh halcim tunggal, naimm
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dipimpin ololi hakim majolis dalam hal demikiau soring

meiiimbullcan hambatan bagi terwujuduya putusan pengadil- 

an... Putusan,pongadilan tidak dapat torwujud socara copat 

dalam persidangan yang dipimpin oleh halcim majolis, oleh 

Tcarena sebelum morautuslcan halcim majolis selalu mengada- 

kan niusyawarah. Jadi niusyawarah di jadikan dasar 3ebelum 

memutus porlcara. Sedangkan untuk mencapai musyawarah cu

kup momakan waktu, hal in i disebabkan adanya da3ar por- 

timbangan yang berboda diantara para hGkiin dalam majo- 

l is ,  misalnya halcim yang satu mempunyai pondapat bahwa 

analc harus dikembalikan kopada orang tua atau walinya. 

Sedanglcan halcim yang la in  juga mempunyai pondapat bahwa 

anak harus dididik monjadi analc negara. Untuk mencapai 

t i t ik  temu dalam pendapat para hakim dalam majolis por- 

lu bermusyawarah lag i pula putusau yang dihasilkan belum 

torrtu murui dari hati sanubari masing-masing hakim dalam 

majoli3 sobab putusan itu  telah dipengaruhi oleh dasar 

pertimbangan dari halcim yang lainnya. Dalam hal terwu- 

judnya putusan pengadilan secara copat altan borbeda, 

apahila yang momimpin persidangan tersebut adalah hakim 

tunggal, sobab hakim tunggal tidalc porlu bermusyawarah 

sebelum memutus, cukup dengan bordasarkan apa yang sosu- 

ai dengan hati sanubarinya tanpa harus dipengaruhi oleh 

dasar pertimbangan halcim jn ng la in , hakim tunggal dapat 

langsung morautuslcan. Dongan demild.au putusan pongadilan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA ... R.M.  HARIO SURIPT0



25

dapat terwujud lebih copat.

Domilcia n pula mongenai putusan hakim anak menurut 

Sri Widoyati Wiratmo Soelcito dijoloskan bahwa putusan 

hakim analc alcan mempengaruhi Icohidupan analc teis ebut pa

da mas a selanjutnya Icarona itu  halcim anak harus yaldn 

bonar bahwa Ice putusan yang alcan diambil adalah yang pa

ling topat dan a^il* Putusan tersebut harus berdasarkao 

pertanggungjawaban pribadi, dan alcan Icurang artinya apa-

b ila  diperoleh dari pertanggungjawaban Icolektip aeporti
19yang tordapat pada pertaoggcmgjawaban Majelis.

Dari Icedua pendapat di atas, baik pendapat dari 

halcim anak yang culcup senior dari kalangan Pongadilan 

Negeri Surabaya maupun pendapat dari Sri Widoyati Wirat- 

mo Soekito halcim agung wanita pertama ternyata saling 

melongkapi dan condong terhadap suatu hal yaitu sebaik- 

nya yang memimpin persidangan anak adalah hakim tunggal. 

Mongenai Icedua pendapat tersebut saya juga seperdapat, 

namun ada sesuatu yang ingin saya ajukan sehubungan de

ngan para halcim yang memimpin persidangan anak, yaitu : 

manalcah yang lebih baik halcim tunggal atau hakim maje-

18

l 8H a3ll wawancara dengan Halcim Anak Ny. Rahayu 
Santoso, Pongadilan flegori Surokaya, 7 Pobna r i
1985 •

^ S r i  Widoyati Wiratmo Soekito, Analc dan Wanita 
Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983, h. 17.
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l is  apabila ditinjau dari sogi Icolalaian atau Tcolchilapan 

sobagai so orang oanusia malca halcim pun sobagai manusia 

biasa tontunya bi3a Ichilap, dilcaitlcan dalam raasalah ha- 

Tcim tunggal, malca b ila  halcim itu  Ichilap tidalc ada yang 

mongingatlcan naraun apabila persidangan analc dipimpin 

oleh halcim majelis, sedilcit banyalc Iceldiilapan alcan dapat 

dihindari Icarena di dalam halcim n^ajolis masih ada halcim 

la in  yang mompertinbangTcan* Apabila saya Tcomukalcan dorai- 

Ician bulcan berarti persidangan analc yang dipimpin oleh 

halcim majelis itu lantas bailc dan tidalc pernah ada Icola

la ian di dalamnya. Persidangan dongan halcim majolis Juga 

Icadang-Icadang bisa Ichilap dan putusannya pun soring me- 

rugilcan analc sebagai terdalcwanya.

Hambatan yang Icodua, mengenai Icotidafc hadirannya 

orang tua atau wali sebagai pendamping analc selama per- 

sidangan. Botapa pontingnya poran serta Iceilcutsortaannya 

orang tua atau wali sobagai pondamping anak dalam sidang- 

sidang yang borilcutnya. Apabila orang tua atau wali tidalc 

ilcut ha d ir mendampingi analc dalam sidang-sidang yang bor

ilcutnya malca alcan monimbulltan hambatan juga misalnya, 

apabila amlc mengalami Ice3ulitan borltomunilcasi atau se- 

balilcnya halcim menjumpai hal-hal yang Icurang dimengorti 

dongan hadirnya orang tua atau wali, orang tua dapat 

membantu analc untulc berbicara dan pula dapat no uoranglcan 

apa yang dimalcsudlcan oloh s i analc*
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Hombatan yang Icetiga, mongonai kotidak siapan pe- 

tugas perabinibing kemasyarakatan dari Dopartemen Kehakim- 

an dalam hal merabuat laporan la tar bolakang Icchidupan 

sosial analc. Dalam persidangan yang sedang berlangsung 

kadangkala halcim merabutuhkan laporan raengenai la ta r bela- 

kang kehicupan sosial sebagai kelengkapan data guna mem- 

peroleh putusan yang seadil-adilnya bagi analc, namun so

ring petugas pembimbing kemasyarakatan tidalc siap untuk 

momberikan laporan tersebut. Akibatnya hakim terpaksa 

menunda persidangan dan menunggu sampai laporan tersebut 

disolesaikan baru Tcemudian persidangan dimulai la g i. Do- 

ngan deraikian sidang menjadi terhambat.

Jadi doraikianlah adanya hambatau-hambatan yang 

timbul sehubungan dengan proses pemorilcsaan perkara pi- 

dana analc yang sering dijumpai.
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KASUS ANDY BOBY DAN PSMBAHASANNYA

Dudnlaiya Porlcara

Di sekitar bulan Agu3tus 1982, topatnya pada tang- 

gal 22 Agustus, 27 Agustuc saiapai dengan tanggal 30 Aguc- 

tus di Jalan Raya Sulcowati no, 999 Sragon, tordalcwa Andy 

Boby alias Sinyo bin Sucianto, umur 12 tahun polcerjaan 

polajar, dalam walctu yang hampir borturut-turut (borurut- 

an) dengan sengaja melalcukan ponyilcsaan borulang Icali 

torkadap Kasinom. PenyiTcsaan terhadap Icorban dilalculcan 

oleh tordalcwa 3endiri anggota Jcoluarga tordalcwa ataupun 

aalah. so orang pembantu rumah tangga orang tua tordalcwa 

yang la in  yaitu, Sriyana.

Adapun boutuk-boutulc ponyilcsaan dan walctu aorta 

tempat dilalculcan antara la in , pada hari Minggu tang gal 

22 Agustus 1982 Icira-Tcira pulcul 11.00 WIB di fcamar nonolc 

terdalcwa, terdalcwa atau Icoluarga tordalcwa telah. raeraorin- 

tahlcan Icopada Sriyana untulc menyilcsa Ia3inem dongan cara 

memasuldcan Icayu dan botol kedalam Tcelamin Kasinem. Pada 

tanggal 27 Agustu3 1982 Icira-Icira pulcul 09.30 WIB di Tea- 

mar nonelc terdalcwa la g i, terdalcwa atau Icoluarga tordalcwa 

telah momorintahlcan Icepada Sriyana untulc menyilcsa Kasi- 

uom dengan ^ara momasuIcTcan buali Tcetimun Tcodalam Tcelamin

28
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Kasinem. Keraudian pada tanggal 28 Agustus 1902 waktuuya 

soma pukul 09*30 WIB di ruang gabah peiiyikoaan dilalculcan 

dongan cara yang sama. Pada tanggal 29 Agustus 1982 de

ngan walctu yang borboda yaitu pulcul 07-00 WIB di kamar 

norak terdakwa dilalculcan pBnyiksaau dongan cara yang sa

ma la g i. Pada tanggal 30 Agustu3 1982 Kasinem diketenru- 

Ican di da pur sudah dalam Iceadaan moninggal durda.

Kasinem yang diketemuJcan di dapur sudah dalam ke- 

adaan moninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1982 torse- 

but, jonasahnya Icemudian di buang ke Slogohemo Vonogiri, 

topatnya di dukuh Ngledok delcat jembatan Nglodok, Slogo- 

himo Wonogiri. Adapun usaha pembuangan jonasah Kasinem 

itu  dilalculcan oleh keluarga terdalcwa dalam dua rombong- 

an. Seteloh jenasah Kasinem dibungku3 dengan leaning plas- 

tik  dan ditutup torpal, jenasah dianglcat diletakkan Ice da- 

lam truk "Agung Serabilan" dongan nomor po lis i AD 9699 FA 

milik orang tua terdalcwa* Truk tersebut dikemudikau oloh 

Parwanto, yaitu sopir orang tua terdakwa, senentara salcsi 

Sriyana, Kardi, Surat ilcut di dalam truk yang mengangkut 

jenasah Kasiasm. Sedanglcan orang tua terdalcwa sekeluarga 

yang te rd ir i dari ayah (Sucianto), ibu (Ny. Surana), ne- 

nok (Hy. Susilowati) terdalcwa 3endiri (Andy Boby) dan 

adik terdalcwa (Anggraini) meuyertai dalam rombongan la in  

dongan mongendarai Jeep Toyota Hardtop nomor po lis i 

AD 7954 mengilcuti dari arah belalcang "Truk Agung Sem-
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bilan" yang mongangfcut jonasah Kasinom, monuju Icq  Wono

g ir i  untulc membuang jonasah torsobut.

Sotolah sampai di Wonogiri romb ongan orang tua 

tordalcwa borhonti di dokat jerabatan Ngondok untulc mombu- 

ang jenasah Kasinem* Pada hari Sonin, awal bulan Soptem- 

bor 1982 jonasah Kasinem yang dibuang di defeat je mb a tan 

Ngondok, Slogbhimo, Wonogiri secara Icebotulaa diketerau- 

Ican oleh salah seorang penduduk dulcuh Nglodok, Slogohimo 

yang bornama mb ok Joyo Tayom. Sehubungan dongan dikote- 

mukannya jonasah Kasinom torsobut desa Slogohimo menjadi 

gompar dan banyak orang-orang bordatangan untulc menyalc- 

silcannya, sorta mulailah torsiar borita dari nnilut ko 

mulut bahwa telah dilcoteniukan jonasah seorang perempuan 

dongan c ir i - c ir i ,  borambut pendek, Iceriting, ku lit hitam, 

memakai rok scmbagi dengan celana dalam borwoma mo rah* 

Pada kopalanya terdapat lulca, kaki dan tangannya tordapat 

lulca momar boka3 iTcatan, jonasah tor3obut diduga 3ebagai 

korban porabunuhan.

Atas jonasah yang diketomukan torsobut, po lis i 

Slogohimo 30gera mengambil tindakan, yaitu membawa jona

sah untuk diperiksa. Doktor Sri Witono dari Puskosmas 

Slogohimo adalah yang pertaraa ka li memoriksa jonasah itu. 

flaraun semua teka-toki yang monyobabkan kematian korban 

pombunuhan saat itu  bolum torungkapkan, Adapun awal dari
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dikotoraukan joiiasah Kasinem oloh salah so orang pendnduk 

dari dulcuh Nglodok, Slogohimo adalah merupakan pgla awal 

dari torungkapkannya Icasus pombunuhan soorang pembautu 

rumah tangga di Sragon yang bornama Kasinom*

Terdalcwa Andy Boby alias Sinyo umur 12 tahun da- 

lam dalcwaan dituduh 3ecara langsung atau lowat salah so

orang anggota Icoluarganya tolah menyuruh, molakukan un

tulc membunuh Ka3inem, salah soorang pembantu rumah tang- 

ga orang tua terdalcwa, dengin torlobih dahulu mongatur 

roncana yaitu monyilcsa Icorban berulang ka li sobolum mem- 

bumahnya.

Portizabangan Hukum

Itengan memporhatikan pasal 55 ayat (1) dan (2) jo  

pasal 340 jo  pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 

tordakwa telah dinyatakan ber3alah molakukan kejahatan 

seporti torcantum dalam putusan Pengadilan Hogori Sragon 

tersebut yang amar longfcapnya borbunyi sobagai borikut : 

"Menyatakan tordalcwa Andy 3oby alia3 Sinyo bin Sucianto, 

umur 12 tahun lah ir di Surakarta, jonis kolamin la k i- la - 

IdL, warga nogara Indonesia, tompat tinggal jalan raya 

Sukowati No* 999 Sragon, agama Katholik, pokorjaan pe- 

la ja r. Ditahan ponyidik tanggal 24 September 1982, dita- 

han Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 1982, ditahan per- 

panjangan halcim, 23 Nopombor 1982 ditahan porpanjangan
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Kotua Pongadilan Nogori tanggal 22 Januari 1983* Borsalab 

tolah melalcuJcan Tcejahatan, orang yang raenyuruh raelalculcan 

pombuiiuhan dongan direneanalcan lobih dahulu, sedang por- 

buatan in i dipandang sobagai suatu porbuatan yang dito- 

ruslcan. Molanggar pasal 55 ayat (1) dau (2) jo  3^0, jo  6l|_ 

Kitab TJndang TJndang Hulcum Pidana.

Henghulcum oleh Icarona itu dongan hufcuman ponjara so lama 

15 tahun. Menetaplcan bahwa lamanya pidana harus dilcurangi 

solama walctu terdalcwa dalam tahanan somontara. Mombebas- 

Ican tordalcwa dari dalcwaan solobihnya. Monotaplcan bahwa 

barang bulcti berupa 3 (t iga ) Icayu bontilc, botol sprit© 

dan FN> 1 (satu) irus besi, 1 (satu) buah ta l i  plastilc 

warna toning disita untulc porlcara la in . Monghulcum tordaT:- 

wa untulc raembayar onglcos porlmra sebosar Rp 5-000,- (lima 

ribu rupiah) •

Solonjutnya Pongadilan Tinggi Somarang dongan pu- 

tusannya tanggal 21 Juli 1983 No. ij£>/1983/Pid/PT.Smg. 

yang aiaar lengfcapnya borbunyi sebagai berilcut :

"Monerima banding dari terdalcwa/ponasihat hulcumnya. 

Merabatallcan putusan Pongadilan Hogori Sragon tanggal 10 

Pobruari 1983/NO. 3^/lt/B.Srg. yang dimintalcan banding, 

Mongadili sondiri, membebaslcan terdalcwa Andy Boby alias 

Sinyo dari dalcwaan primair dan subsidair. Menyatalcan 

tordalcwa Andy Boby alias Sinyo tor3obut bersalah nolalcu- 

Ican tindalc pidana : "Borsama-saraa dan bersorilcat molalcu-
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lean penganiayaan berat yang dironcanalcan torlebih dahu- 

lu ". Monghulcum terdalcwa Icarona itu  dengan hulcuman ponja- 

ra selama 7 (tujuh) tahun. Menetaplcan lamauya terdalcwa 

berada dalam tahanan aemontara dilcurangi sogcnapnya dari 

hulcuman tersebut, momerintahlcan terdalcwa tetap berada da- 

lam tahanan. Menetaplcan borang bulcti berupa 1 (satu) buah 

irus bo3i untulc dirmisnahJcan dan selobihnya barang bulcti 

berupa 3 (tiga ) Icayu bentilc, botol 3prite dan FIT, 1 (sa

tu) buah ta li  plastiTc berwarna Tcuning, alcan ditontulcan 

dalam perlcara la in  : Morabebanlcan Icepada terdalcwa untulc 

membayar biaya perlcara dalasi poradilan tinglcat banding 

sebanyalc Rp 2500, -  (dua ribu lima ratus n:piah).

Komudian MahTcamah Agung dalam pertimbangannya me- 

nyatalcan, metiimbang bahwa tanpa mempertimbanglcan Iceberat- 

an-Tceberatan Icasasi tersebut di at as dengan alacan sendi- 

r i  Mahlcamah Aguug b erpendapat Pengadilan Tinggi Seoarang 

telah salah meneraplcan hulcum pasal 47 ayat (1) KUHP, se- 

harusnya jilca monghulcum'terpidana, malca maJcsiraum hulcuman 

utama yang ditotapkan atas perbuatan yang patut dihulcum 

itu  dilcurangi sepertiganya. Menimbang bahwa berdasarlcan 

alasan sondiri seperti yang diurailcan di atas Mahlcamah 

Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Di Se- 

marang, tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid£PT.Srag. t i -  

dalc dapat dipertahanJcan la g i oleh Icarena itu  harus diba- 

tallcan aepanjang hulcuman yang dijatuhlcan pada terdalcwa
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dan Mahlcamah Agung alcan mengadili sendiri porlcara torse- 

but bahwa amar putusan Pengadilan Tiuggi porlu dipeifcailci 

oleh Tcarona Icurang tepat amar perabobasan Tcesalahan ter

dalcwa atas dalcwaan Tcosatu primair dan subsidair, Icualifi- 

Icasi perbuatan yang terbulcti dipersalahlcan pada terdalcwa, 

pengurangan lamanya terpidana menjalanlcan hulcuman dari 

lamanya terdalcwa ditahan.

Komentar

Ada bob era pa hal yang mombuat Icasus pembunuhan 

tersebut sangat monarilc untulc dibahac Ichususnya dalam Tca

sus porlcaranya Andy Boby* flamun demilcian saya alcan mem- 

batasi analisanya pada dua masalah yang polcolc, pertann, 

mongenai masalah prosedur dan Icedua mengenai masalah raa- 

te r i.

Mengenai masalah prosedur/mciiyanglcut masalah pro

sedur memang tidalc torungjcap di dalam putusan Mahlcamah 

Agung, rinmm menurut hasil wawancara saya dengan penase- 

hat hulcum Boby, bahwa : Di dalam Icasus porlcaranya Andy 

Boby, proses persidangannya menyimpang dari Icetentuan- 

Icetentuan undang-undang yang mengaturnya, yaitu menyim- 

pang dari Icetontuan pasal 153 ayat (3) KTJHAP. Sehubung- 

an dengan penyimpangan dalara proses persidangan perlcara- 

nya Andy Boby banyalc diajulcan beberapa tanggapan bailc 

dari Icalangan ahli hulcum maupun pralctisi hulcum*
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Soemarno P. Wirjanto sebagai pembela, raenyatalran

rasa penasarannya ata3 perlalcuan yang dialami para ter-

tuduh muda karena "analc di bawah umur disidanglcan tanpa

didampingi orang tua dan ditonton banyalc orang* Juga di-

persoallcan jubah hitam yang dipalcai Majelis Halcim dan

Jalcsa sorta penahanan analc yang dianggap merupalcon pe-

langgaran seriu3. Soemarno P. Wirjanto menyampailcan pro-

tos antara la in  Ice Mahlcamah Agung dan Departemen Kehalcim-

an* Pembela dalam Icasus in i bahlcan me no gas lean jalannya
____  20

sidang tidak sah berdasarkan pasal 153 ayat (3) KUHAP*

A da pun Siswanto Part odimuly o, dalam kasus in i me- 

nyatalcan :

"Halcim adalah raamcia biasa yang mungkin Ichilap yaitu 
belum memeunhi pasal 153 ayat (3) KUHAP yang eb nen- 
tukan, untuk Iceperluan pemorilcsaan halcim Tcetua s i
dang membulca sidang dan monyatakan te rbuJca untulc umam 
Icecuali dalam perkara nDugeuai kesusilaan atau ter- 
dalcwanya anak-analc. Selanjutnya pada pasal 153 ayat 
(4) KUHAP, memberi Icetentuan apabila Icetentuan dalam 
ayat (2) dan ayat (3) tidalc dipenuhi mengakibatkan 
batalnya putusan derai hukum". 21

Kemudian dari hasil wawancara saya dengan Soemarno 

P. Wirjanto Tcetua LBH Suralcarta sebagai pembela Andy Bo- 

by, diperoleh penjelasan bahwa : "Pengadilan Negeri Sra- 

gen monyidanglean Andy Boby dalam cidang terbulca untulc 

umum. Boby juga ditahan di Lembaga Pemasyarakatan pernah

20Untulc Kasirssm Koadilan Yana Ba^aimana. Mulyana 
W. Kusumah, Kompas 4 Marot 19*34.

^ "Urffensi Kehadiran Poradilan Khusus Anak Analc K i- 
anTerasa, Siswanto Partodimulyo, Suara Merdelca.
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dicoinptir dongan para tahanan dewasa. Sompai sekorang s i-

dang-cidang in i tidalc mondapat togoran dari pongadilan

tingkat atas. Kalau sidang-sidang in i memang dianggap sah

apakah Icita in i kotinggalan satu abad dengan Nederland

dan no gar a-no gar a lain? Sidang-sidang di Pengadilnn Nogo-

r i  Sragen terhadap Andy Boby itu  batal demi Tcarona
22tidak menggambarlmn peradilan untuk analc. (lih a t dalam 

pendahuluan) .

Peradilan tingkat portama yang telah monyidangkan 

Icasus perkaranya Andy Boby, yalcni Pongadilan Nogeri Sra- 

gon dalam hal in i telah melalculcan suatu kesalahan prose- 

dur, yaitu monyidangkan tordalcwa yang masih borumur 12 

tahun dalam persidangan torbulca dan Majelis Halcim yang 

meioimpin persidangan tetap mongenalcan toga. Padahal tor

dalcwa torgolong sebagai analc di bawah unur, mongingat 

usianya baru 12 tahun. Apabila melihat usia dari terdak- 

wa yang baru 12 tahun tersebut aehorusnya terdalcwa tidalc 

disidangkan 3ocara terbuka. Oleh Tcarona persidangan se

cara terbuka adalah diperuntukkan bagi terdalcwa orang 

dewasa dan bulcan diperantuklcan bagi terdalcwa analc-anak. 

Pongadilan Uogeri Sragen dalam monyidanglcan terdalcwa 

yang berumur 12 tahun torsobut tampaknya tidalc membeda-

^H as il wawancara dengan Soemamo P. Vir.lanto,
15 Agustu3 19^1;, Sala.
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lean antara prosedxir persidangan bagi tordakwa anak-anak* 

dengan prosedur persidangan bagi terdalcwa orang dewasa. 

Terbukti baile halcim maupun jalcsa dalam persidangan ter- 

bulca juga mongo nakan toga*

Prosodur persidangan 3operti yang dilalculcan oloh 

Pengadilan Uogeri Sragen sewalctu mengadili terdakwa yang 

beruianr 12 tahun tersebut adalah merupalcan prosedur yang 

rosmi Icarena tata tortib sidang tolah terlihat dongan 

je las, yaitu porsidangannya torbuka, hakim maupun jalcsa 

mengenalean toga* Lagi pula prosodur ]&r3idangan yang 

resmi itu  dapat menimbullcan suasana "seram" dan culcup me- 

nalcutkan bagi anak-anak. Janganlcan anak-anak, orang dowa- 

sapun yang tidalc pernah d iad ili jika diajulcan di depan 

persidangan untuk pertaaa Tcalinya alcan mongalami perasaan 

gan jil, asing dan sebagainya. Apalagi terhadap seorang 

analc yang belum 3empurna porkembangan jiwanya, apabila di 

hadaplcan di persidangan tentu alcan mongalami Icegoncangan 

jiwa, dirinya merasa asing dengan suasana persidangan 

apalagi dengan monyakaikan para potugas persidangan yang 

borpakaian sorba hitam* Suasana persidangan yang resmi 

dildiawatirkan menimbullcan pengaruh yang kurang baik ter- 

ha dap perkembangan jiwa anak sebagai terdalcwa*

Persidangan dalam per loir any a Andy Boby tetap ber- 

langsung walaupun prosedurnya menyimpang dari Icetentuan 

undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur-
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uya, yaitu raeiiyimpang dari Icetontuan pasal 153 ayat (3) 

KUHAP dan surat odaran Mahlcamah Agung Nomor 3/1959/No. 

300/P/800 0/1959 tanggal 15 Pebruari 1959, di mana is i  

dari Icetentuan torsebut telah dijolaskan dalam bab sebe- 

lumnya yaitu bab dua. Kodua Icetontuan tersebut sama-sama 

memuat mengenai ac* *̂a pemerilcsaan per3idangari anak yaitu 

3ecara tortutup. Penyimpangan di dalam pomorilcsaan di 

persidangan seperti yang tampak pada persidangauuya Andy 

Boby sangat disesalkan, oleh karena pasal 153 ayat (3) 

KUHAP maupun 3urat odaran Mahlcamah Agung Nomor 3 tahun 

1959 tersebut telah mengatur mongenai tata cara pemerik- 

saan terhadap anak. Tontunya hakimnyapun bahwa Icetentuan 

tersebut di atas secara jelas mengatur mensenai tata cara 

pemeriksaan terhadap anak. Namun hakimnya tetap raenyim- 

pangi dan tidak menggunakan Icetentuan di atas sebagai 

dasar mengadili, Apalcah dongan tidak dipakainya ketentu- 

an di atas sebagai dasar mengadili itu  merupakan Icekhi- 

lapan?

Menurut pondapat saya, mungkin saja halcimnya Ichi- 

la f  sohingga dengan tidak sengaja lupa akan adanya Iceten- 

tuan di ata3. Halcim sebagai manusia bia3a dapat saja ber- 

buat Icosalahan oleh karona tidak ada manusia yang sempur- 

na dan tidak luput dari kesalahon.

Porlu untuk diperhatikan bahwa pemeriksaan di por- 

sidangan adalah morupakan taliapan yang paling menentukan
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maka perlu dipenuhi syarat-3yarat pemeriksaan di persi

dangan itu sendiri. Apabila meiigoiiai syarat-3yarat bagi 

pemeriksaan di persidangan tidak dipenuhi, maka persi- 

dangan itu dongan sendirinya dianggap tidak oah dan ba- 

ta l derai hulcuia, Seperti misalnya Icetentuan undang-undang 

telah menentulcan bahwa siddng peuD rilcsaan perlcara analc 

dilalculcan secara tertutup, namun pengadilan raenc riksa 

perlcara analc tersebut secara teitouka, sebagai alcibat t i 

dalc dipenuhinya Tcetentuan undang-undang, maka persidang

an batal demi hukum. Hal derai Irian telah dijelaslcan dalam 

Icetentuan pasal 153 ayat (4) KUHAP yang menentulcan apa

b ila  Icetentuan dalam ayat (2) dan (3) tidak dipenuhi 

mengakibatkan batalnya putusan demi hulmrn. Sedangkan pa

sal 153 ayat (3) KUHAP memberi ketentuan nengenai peme- 

rik3aan 3ecara tertutup bagi persidangan anak-anak. Demi- 

kian pula dengan pemeriksaan persidangan dalam perkaranya 

Andy Boby yang dilalculcan secara torbuica, adalah juga ba

ta l demi hukum dan haru3 diulang kembali oleh karena me- 

uyimpang dari Icetentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP.

Proses pemeriksaan persidangan dalam perkaranya 

Andy Boby yang menyimpang dari ketentuan pasal 153 ayat 

(3) KUHAP adalah merupakan jalannya persidangan yang ke- 

liru  dan seharusn^a mendapat peringatan sorta tegoran 

dari pengadilan tingjcat ata3 dalam hal in i Pengadilan 

Tinggi Soraarang. Bahlcan terhadap Icekeliruan jalannya
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persidangan torsebut pihalc pembola telah mengajukan pro- 

tes Icepada Mahlcamah Agung dan Departomen Kehakiman, namuii. 

tidalc mendapat tanggapan. Terbukti Pengadilau Tinggi mau

pun Mahlcamah Agung di dalam pertimbangannya tidalc raonying- 

gung mengenai Tcosalahan porsidangannya* A da pun yang di- 

siuggung hanya Tcosalahan dalam Icualifikasi pemidanaannya. 

Mengapa Peugadilan Tinggi dan Mahlcamah Agung tidalc membo- 

rilcan tegoran sehubungan dongan jalannya persidangan yang 

keliru tersebut? Apabila Pongadilan Tinggi maupun*Mahlcamah 

Agung menunjukkan sikap diamnya, malca silcap diamnya dapat 

diartikan sebagai tanda setuju dan merestui terhadap ja- 

lannya persidangan yang keliru tersebut, ataukah silcap 

diamnya itu  Icarena juga merupalcan kotidak sengajaan yaitu 

kh ila f sehingga tidak memperhatikan Icetentuan undang-un- 

dang ataupun peraturan-poraturan yang mengatur mengenai 

pemeriksaan perkara analc-anak.

Analisa yang selanjutnya mengenai materi yang me- 

nyanglcut hal pembulctian dalam porkaranya Andy Boby. Di 

dalam persidangan perkaranya Andy Boby, setelah 3ampai 

pada tahap pembulctian ternyata a lat-a lat bukti yang di- 

ajukan di persidangan seperti mi3alnya Iceterangan saksi 

utama dan barang bukti berupa Tcayu b entile, hotels sprj. to 

dan PU kebenarannya patut dira^ulcan oleh Tcarona tidalc 

cocok dan bertontangan dengan Visum et Heportum yang 

menerangkan sobab-sebab Icematian korban*
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Visum ot Repertum yang raenerangkan sobab keraatian 

Tcorban sangat perlu ditampilkan di persidangan oloh Tcaro- 

na Visum et Repertum adalah sebagai ggngganti sepenuhnya 

atas barang bulcti yang tidalc mungkin diajulcan di persi- 

dangan, yaitu mayat korban. Kebenaran is i  Visum et Reper- 

tum itu tidak diajulcan oleh Hajelis Halcim, terlih a t di 

persidangan Majelis Halcim tidalc zaenyinggung mengenai V i

sum et Repertum. Seorang halcim boleh saja tidak terikat 

kopada Visum et Repertum namun liarus diingat bahwa di 

dalam perlcara pembunuhan harus selalu dioertalcan Visum 

et Repertum. Mongingat Visum ot Repertum juga dapat di- 

gunakan sebagai alat bukti surat. Dalam pasal l81j. KUHAP 

pun telah ditentukan, yang diakui sebagai alat bulcti sah 

ialah : "Keterangan salcsi, Teeterangan ah li, surat, pe-
„  21tunjulc, Tceterangan terdalcwa". J

Sebagai alat bulcti surat Visum et Repertum terse

but berwujud dalam bentulc suatu laporan tertu lis  yang 

dibuat oleh deleter di atas surapah. Kemudian apakah yang 

dimaksud dengan Visum et Repertum itu?

Kata Visum et Sepertum.berasal dari bahasa la tin  yang 

berarti apa yang d ilihat dan apa yang ditenukan. Sedang- 

lean pengertianuya dapat diberikan batasan sebagai ber-

2%artiman Prodjbhamidjojo, lo c .c i t ., h. 162.
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ilcut, Visum.©t _Roportum yaitu :

Laporan tortulis yang dibuat atas sumpak untulc ju stis i

tentang apa yang diamati, ter utama yang d ilika t dan di-

tomulcan pada Tcorban yang diperilcsa olek dofcter sepanjaug
pu

pengetakuan yang s©b ailc-bailcnya. ̂

Di dalam porlcara pembunukan Vi cum at Reportum d i- 

anggap mutlalc karus ada dan solalu disortaJcan. Domilcian 

pula dalam Icasus porlcaranya Andy Bctoy, Visum ©t Roportum 

mutlalc harus ada dan solalu di3ertalcan di dalaranya,

Sobab Vi3um et Re port-am lak yang dapat diguna&an sebagai 

dasar ada tidalcnya kubungan Icausa antara perbuatan do

ngan alcibat Icematian. Apa benar Jcorban meninggal dunia 

alcibat dari ponyilcsaan yang dilalculcan olek tordalcwa Andy 

Boby dongan cara momasulckan barang bulcti berupa Icayu 

bontilc, botol sprite dan FN Ice dalam alat v ita l Icorban.

Monurut i s i  Vi3um ot Re per turn yang diporoleh da

r i  dna orang dolctor telah menyimpuUcan bakwa Icoiban mo- 

ninggal diduga Icarena Icesulitan napas, sedang pada tubuk 

Icorban banyalc tor dapat lulca-lu&a tusulcan, pulculan dan 

alat v ita l tidalc rusalc. TampaEc dongan jelas sotolak mo- 

ngotakui is i  Visum et Reportum, bahwa Icorban moninggal

^Nycwito Haradani, Xlmu Kodolcteran Sehalciman Da
lam Toori dan Pralctelc. Bagian Pertama, Universitas Air- 
langga, Surabaya, k. 9.
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Icarena Tcesulitan nafas, bulcan Icarena alat vitalnya dima- 

sulci Icayu bentilc, botol sprite dan PH. Jadi tidalc ada hu- 

bungan Tcausa, antara perbuatan terdalcwa Andy Boby dongan 

arcibat Icematian Tcorban. Malca tidaTc mungTcin Tcorban mening- 

gal alcibat penyilcsaan dongan cara memasulclcan Tcayu bentilc, 

botol sprite dan PH tersebut.

Dalam praTctelc Visum et Repertum selalu diminta pa

da peristiwa-peristiwa seporti penganiayaan dan pembunuh- 

an. Oleh Itarena Vi3um et Hepertura dimalisudlcan sebagai b a -  

rang bulcti, sebab sewalctu perlcara disidanglcan Tcoadaan ba- 

rang bulcti umumnya telah beruboh. Misalnya Tcalau itu  lulca 

aJd-bat penganiayaan, malca alcan segera 3embuh dan Tcalau 

itu  mayat, maTca alcan segera busulc dan hancur. Untulc men- 

jaga agar tetap diperoleh barang bulcti yang serapurna, ma- 

Ica Visum et Repertum dianggap sebagai pengganti sependh- 

nya atas barang bulcti yang telah berubah itu .

JTaraun Visum e t Repertum dalam perlcaranya Andy Bo

by oleh Majelis Halcim tidal: disinggung. Oleh Tcarena dalam 

persidangan Visum et Repertum tidalc di3inggung maka pem

bela terdalcwa mengajulcan perm oh one. n Icepada Majelis Halcim 

untulc mengetahui is i  Visum et Repertum. Permohonan pembe- 

la  untulc mengetahui is i  Visum et Repertum dilcabulltan dan 

dibacalcanlah is i  dari Visum et Repertum. Dengan raengeta

hui is i  Visum et Repertum, malca diperoleh Tcejelaean me- 

ngenai sebab-sebab Icematian Tcorban dan ternyata barang

h2

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA ... R.M.  HARIO SURIPT0



bulcti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN tidak ada 

Icaitannya dengan sebab-cebab kematian korban. Jadi je las- 

lah bahwa Icebenaran dari alat buJcti borupa kayu bentilc, 

botol sprite dan PH torsobut pa tut diragukan*^

Mengenai tidak disinggungi^ya Visum et Re port um 

cloh Majells Hakim, menurut pendapat saya roungkin hakim 

menganggap dirinya tidak terikat Icepada Visum et Reper- 

tum* Sohingga Majells Halcim tidak menggunalcan Visum et 

Repertum sobagai salah satu alat bulcti. Apakah Majelis 

Halcim Icurang yalcin teifcadap Icebenaran is i  Visum ot Reper

tum? Dalam hal Icurang yalcin terhadap Icebenaran is i  Visum 

et Repertum bisa saja ter jadi namun bukankah masih ada 

cara untuk mengetahui Iceobyektipan dari Visum ot Reje rtum 

tersebut, yaitu dengan memintalcan Visum et Repertum kepa

da dokter lain*

Apabila kcmbali kepada a lat-a lat bulcti yang berupa 

Icayu bentilc, botol sprite dan FN yang oleh terdakwa Andy 

Boby tidak dilcenal, maka ada suatu hal yang menarik, ya

itu bahwa Pengadilan ffegsri, Pengadilan Tinggi dan Mahka- 

mah Agung dalam putusannya menetapkan barang-barang bulcti 

di atas untuk perkara lain* Jadi barang bulcti tersebut

k3

pc
^Hasil wawancara dengan Soemarno P. Vir.lanto, 

U± Agustus 19^, Sala.
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tidalc ditetaplcan sobagai barang bulcti dalam porlcararya
a

Andy Boby. Dalara hal demilcian tampalc sofcali bahwa alat 

bulcti tersobut di atas adalah lomah solcali n ila i pombulc- 

tiannya. Dongan ditotaplcannya alat bulcti torsebut di atas 

dalam porkara lain, tidalc dalam perlcoranya Andy Boby, ma

lca saya n ila i Majeli3 Halcim secara diam-diam juga ynTrin 

terhadap is i  Visum et Repertum. Jilca anggapan saya in i 

bonar, malca saya menilai bahwa Majelis Halcim Icurang spor- 

tip* Oleh Icarena tidalc yafcin dan tidalc mau menggunaJcan 

Visum ot Repertum sebagai alat bulcti dalam porlcaranya 

Andy Boby.

Keraudian saya alcan menyinggung mengenai apa yang 

menjadi pertimbangan Mahlcamah Agung serta yang monjadi 

putusan Pengadilan Ho# r i,  Pengadilan Tinggi, Mahlcamah 

Agung.

Mengonai pertimbangan Mahlcamah Agung, saya sepen

dapat dengan apa yang dimuat dalam pertimbangan dari 

Mahlcamah Agung yang menyatakan meniEibang, bahwa tanpa 

mompertimbanglcan Iceb o rata n-Iceb era tan Icasasi tersebut di 

atas dengan alasan sendiri Mahlcamah Agung bcrpocdapat 

Pengadilan Tinggi Semarang telah salah meneraplcan hulcum 

pasal 47 ayat (4) KUHP. Seharusnya jilca mengiulcum tor- 

pidana, malca malcsimum hulcuman utama yang ditetaplcan atas 

perbuatan yang patut dihulcum itu  dilcurangi soportiganya. 

Mongingat dalam perlcara in i monyangloit analc-analc sobagai
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terdalcwanya, malca apabila pongadilan men j atuhkan pidana 

harus diporhatilcan pada Icetentuan pasal Z4.7 ayat (1) KUHF. 

Sedaug mengenai putusan Feagadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi dan Mahlcamah Agung yang menjatuhi pidana penjara 

Icepqda terdalcwa, saya tidalc sependapat* Oleh Icarena pida

na penjara tidaldah cocok apabila dilcemlcan terhadap ter

dalcwa Andy Boby yang baru berumur 12 tahun. Pidana pen ju

ra tidalc coeolc untulc koudisi terdalcwa dan upaya oendidik 

tidak jsungfcin ditemui di dalamnya*

Sebagai seorang analc apabila harus dipisahkan da

r i  Icoluarga adalah sudah berat. Apalagi dipenjara. Apakah 

yang dapat dibayanglcan setelah terdakwa selesai menjalani 

mas a hukunannya? Tujuan peaidanaan terhadap analc lebih 

diutamakan pada segi mendidik demi mengerabalikan anak 

menjadi lebih bailc serta tidalc merusak masa depan si analc 

tersebut. Bukan malah sebaliknya aenghancurlcan masa depan 

s i anak*

Demikian Icomentar yang saya keraukakan sehubungan 

dengan adanya perlcara Andy Boby yang diperilcsa tidak se- 

suai menurut prosedur seperti dalam prosedur pemeriksaan 

perkara analc.
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BAB V

PENUTUP

Sobagai poiuitup pombahasan mengenai "Tinjauan Pe- 

merilcsaan Perlcara Pidana Analc Menurut KUHAP (Kasus Andy 

Boby)" alcan diurailcan rin^tason dan saran-saran sebagai 

berilcat di bawah in i*

1. Rin&fcasan

Bulan Agustus 1982 di Kabupaten Sragen, Karesi- 

denan Suralcarta, Jawa Tengah ter jadi Tcasus perabunuhan 

yang di dalamnya melibatlcan analc berumur 12 tahun sebagai 

terdalcwanya, malca perlcara pembunuhan in i diajulcan Ice 

pengadilan sebagai perlcara pidana anak.

Terhadap perlcara pidana itu  telah di sidanglcan &i 

pengadilan, namun ter jadi suatu Icesalahan dalam acara pe- 

merilcsaannya. A da pun Icesalahan itu  adalah menyidanglcan 

terdalcwa yang berumur 12 tahun tersebut dalam persidangan 

secara terbulca, la g i pula Majelis Halcim yang memimpin 

persidangan tidalc melepaslcan toga* SedangJcan menurut KU

HAP tata cara pexnerilcsaan dalam perlcara analc tersebut t i -  

dalclah demilcian. KUHAP sebetuinya telah mengatur tata ca

ra perns rilcsaan dalam perlcara analc# namun raengaturaya se

cara singlcat saja*

Porkara pidana analc adalah proses yang molibatlcan

1+6
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porlcara perbuatan pidana yang dilalculcan oloh orang yang 

belum dewasa. Pomorilcsaan porlcara pidana analc dasar pong- 

aturannya ada di dalam maupun di luar KUHAP. Di dalam KU- 

HAP diatur dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP. Sodang di luar 

KUHAP diatur dalam Poraturan Menteri Kohalciman Ropublik 

Indonesia Nomor M.06.UU.01.01 tahun 1983 tanggal 16 Do- 

somber 1983 dan diatur pula dalam Surat Edaran Mahlcamah 

Agung Nomor 3 tahun 1959 tanggal 15 Pobruari 1959*

Di dalam pemoriksaan porkara pidana anak, akan 

dijumpai boborapa aspek yaitu prosos pemerilcsaannya dan 

hal yang menjadi hambatan dalam pemerilcsaannya. Mengenai 

proses pomorilcsaan, adalah yang meraerilcsa perlcara pidana 

anak tetap pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 

yakni Pengadilan Negeri. Pemeriksaan terhadap porlcara 

anak dilakukan dongan sidang tertutup, halcim yang memim- 

pin 3idang tidalc mengenalcan toga dan putusan pengadilan 

diucaplcan dalam 3idang terbulca. Dalam prosos pemorilcsaan 

Pengadilan Negsri menggunakan Poraturan Monteri Kehakim- 

an Ropublik Indonosia Nomor M.06.UU.Q6.01 tahun 1983* 

dengan alasan sambil monunggu Undang-uidang Peradilan 

Untuk Analc, malca porlu diatur tata tortib  sidang anak* 

Selanjutnya mengenai apa yang menjadi hambatan-hambatan 

dalam pemeriksaan perlcara pidana anak. Hambatan yang 

portama adalah mengenai hakim yang memimpin persidangan, 

apabila yang memimpin persidangan anak itu  majelis, maka
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putusan yang alcan dicapai lebih lama dan memalcan walctu 

raengingat sebelum meiautus halcim majolis selalu mongadalcan 

rausyawarah. Hambatan yang Tcddua mengenai Ice tidalc hadiran- 

nya orang tua atau wali di dalam persidangan-per3idangan 

yang berilcutnya. Ke tidal: hadirannya orang tua atau wali 

sobagii pendamping 3i analc dalam persidangan berilcutnya 

alcan menghambat pula misalnya 3i anaTc mongalami Icesulitan 

dalam Icomunilcasi atau 3ebalilcnya halcim menjumpai hal-hal 

yang Icurang dimengerti, apabila orang tua atau wali s i 

analc itu  ada, malca orang tua atau wali dapat momberiTcan 

penjelasan-penjelasan soperlunya. Selanjutnya hambatan 

yang Icetiga mengenai Ibstidalc siapannya petugas pombimbing 

Icemasyaralcatan dalam raemberilcan laporan yang beris i la ta r 

belalcang social Icehidupan analc Icepada halcim. Laporan itu  

sangat perlu oleh Icarena dapat dipergunalcan sebagai bahan 

pertimbangan memutus oleh halcim. Apabila laporan bolum 

siap dengan sendirinya sidang ditunda. Hal-hal demilcian 

in i yang 3ering dijumpai sebagai hambatan-hambatan dalam 

proses pemerilcsaan perlcara pidana anal:.

Mongonai proses pemeriTcsaannya dalam perlcaranya 

Andy Boby ada yang menyimpang dari Tcetentuan undang-un

dang yang mengaturnya, antara la in , menyidanglcan tordalc- 

wa yang baru berumur 12 tahun secara terbulca. Dalam hal 

demilcian adalah menyimpangi Icetentuan pa3al 153 ayat (3) 

KUHAP oloh Icarena pacal 153 o .ja t (3) KUHAP telah meng-
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atur 3 e cara single at bahwa terhadap perlcara analc-analc d i- 

sidanglcan secara tortutup* Padahal terdalcwa masih ber- 

umur 12 tahun, jadi tergolong masih analc-analc yan^ seha- 

rucnya disidanglcan secara tortutup. Hamun sebalilcnya te r  -  

dalcwa malahan disidanglcan 3ocara torbulca. Dalam hal derai- 

Ician berarti proso3 pemerilcsaannya menyimpangi Icetentuan 

yang mengaturnya.

Keaudian mongenai hal yang menyanglcut pombulctiau- 

nya, a la t-a la t Jbulcti yang dipakai dalam Icasus perlcaranya 

Andy Boby Icobonarannya patut diragulcan oleh Icarona tidalc 

cocolc dengan Vi3um ot Ropertum. Di dalam Icasus perlcara- 

nya Andy Boby majelis halcim tidalc mau menggunalcan V i3um 

ot Reportum sobagai alat bulcti, alasannya majolis halcim 

tidalc yaldln terhadap Icebenaran is i  Visum ot Reportum 

itu . Memang 3oorang halcim boleh tidalc terilcat Icopada Vi

sum et Reportum, namun harus diingat, bahwa dalam perlca

ra pombunuhan solalu disertalccn Visum et Hepertum, sobab 

V i3um et Ropertumlah yang dapat dijadilcan dasar ada t i -  

dalcnya hubungan Icausa antara perbuatan dengan alcibat Ico- 

matian. Dengan mengetahui is i  dari Visum et Repertum, 

malca diperoleh Icejelasan pula mengenai sebab-sebab Icema- 

tian Icorban dan ternyata alat bulcti berupa Icayu bentile, 

botol 3prite dan FU tidalc ada Icaitannya dengan 3ebab-se- 

bab Iceraatian Icorban. Jadi jelaslah bahwa Icebenaran alat 

bulcti berupa Icayu bentile, botol sprite dan FN itu  patut

k9
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diragulcan.

2. Sara:i-3aran

Di dalam memerilcsa porlcara analc seyogyauya solalu 

diporhatilcan ketentuan undang-undang ataupun poraturan- 

poraturan yang meugaturnya. Dengan memperhatilcan adanya 

Icetentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang 

moiigatur mongonai pemeriksaan porkara analc diharapkan 

tidalc timbul 3uatu Tcesalchan dalam memerilcaa perlcara 

anak.

Mengingat pemorilcaaan perlcara analc itu  telah d i

atur secara togas dalam Poraturan Me uteri Kehalciman Re

public Indonesia Nomor M.06.UU,06.01 tahun 1983 tanggal

16 Desomber 1983 dongan portimbangan saabil monunggu 

•undang-undang tentang Poradilan Untulc Analc, perlu diatur 

tata tertib  sidang untulc analc. Apabila ada pengadilan 

yang tidalc meuggunalcan Poraturan Menteri Kehalciman Repu- 

blilc Indonesia tersebut di atas dalam memerilcsa perlcara 

analc, hondalcnya langsung diperingatlcan atau diberi te- 

goran secara Tdiusus atau dibori sanlcsi.

Halcim dalam menjatuhlcan putusan hendalmya memper- 

timbanglcan secara mantap apa yang alcan diputuslcannya, 

sehingga putusannya terasa ad il dan tidalc cDrugilcan masa 

depan s i analc sebagai terdalcwa* Kemudian apabila mena-
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nganl porlcara analc sobaircnya digunaftan cara-cara yang le - 

bih halus dan intim, 3obab tindalcan atau cilcap yang halus 

dan intim alcan lobih banyalc mombantu dolma mernngani ser- 

ta menyoleaalTcan perTmra analc-analc.

Pomerintah selelcas raungfcin raewujudlcan penyusunan 

undang-undang tontang Peradilan Untulc Analc aupaya tidalc 

terdapat Tcesinpang siuran.
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P u n s  i. N 

Re-, no. : 711 K/Pid/l935

D^MI KEADlXAN BSRDASARKAN KISTUHAN YANG HAHA BSA 

El A H K A U A H A G- U N C-

meiaeriksa perlcara pid*n* d^l^m tingknt ]cas^si te lah  meng-

^mcil putusan sebagai beriJcut :

Hahlcaraan Agung tersebut;

Meiabaca putusan Pengadilan Negeri d i Sragen tanggal 

10 Pebruari 1933 No. 34/1982/K.3. Srg. dalnin putusan imna 

terdalcwa :

ANDY BOBBY a lia s  SINYO b in  5IICIANS0, uinur 12 tahun, 

la fr ir  d i Surakarta, jen is  3celnrcin la k i- ln k i,  warga 

negara Indonesia, tenpat t in gga l ja lan  Raya Sukovnti 

No. 999 Sragen, agama Katholik . pelcerjaan peln;jar; 

pemohon kasasi bernda didalam tahanan sejak tanggal 8 

Olctober 1982 yan<r dia.-jukan dimuka persidangan Peng

ad ilan  N egeri tersebut Icarena didakwa :

DAKOTA AN :

PEIHAIE :

Bahwa ia  terdakwa bailc send iri maupun oersaina—saiaa 

clengan terdakvja lainnya y^ng akan d is ia  -ingjcan secar^ 

terp isah  antara la in  : Ny« Suailov/ati, Ny. Sucxanto. 

Sucianto, Anggraini (i'Tonik) Sriyana dan Kardi- pada
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hari clan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pas- 

t i  diantara bulan Juni s^mpai deng^n bulan Agustus 1982 

atau setidak-tidalcny^ d*l^m tahun 1982 bertempat d i ru- 

mah tenrpat tinggal terdakwa, jalnn Eaya Sukowati Ko* 999 

Sragen} atau d i tempat tenpat la in  yang termasuk dalam 

wilayah hukum Pengadilan Kegeri Sragen telah melakukan, 

menyuruh clan atau dengan pemberian, perjjanjian, salah 

memakai kekuasaan atau pengaruh, lcekerasan, ancaman atau 

tipu daya atau dengan member! kesempatan, daya upaya 

atau keterangan senga;ja membujuk tmtulc melakulcan perbu

atan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau 

yang diketahuinya atau yang patut diketahuinya ; dengan 

sengaja dan direncanakan terleb ih  dahulu menghilangkan 

jiwa orang la in  yaitu  Kasinem (korban) salah seorang da

r i  pembantu rumah tangga orang tua terdakwa. Untulc mela- 

kuican pembunuhan tersebut terdalcwa telah  mengatur suatu 

rencana ya itii dengan disiksa secara berulang k a li atau 

leb ih  d - r i satu k a li yang dilalculcan baik oleh terdalcwa 

maupun oleh anggota keluarg* terdakwa ataupun. oleh sal*h 

seor*ng anggota keluarg^ terdakwa bersama-sama dengan 

Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdakwa ataupun 

setidalc-tidaknya pa tut diketahui oleh terdalcwa ataupun 

oleh Sriyana dan Kardi atas perintah terdalcwa atau salah 

seorang dari anggota keluarga terdalcwa dengan sepengeta—

huan terdalcwa atau setidak-tidaknya pa tut diketahui oleh
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terdalcwa. Hengenai bentuk-bentuk penyiksaan serta walc

tu dan tempatnya antara la in  adalah sebagai berikut :

Pada hari Hinggu taiigg.nl 22 Agustus 1932 atau dalam 

"bulan Agustus 1932, bertempat dikamar nenelcnya terdalc

wa atau disalah satu ruang Icamar ruiaah tempat tinggal 

terdalcwa Icira-Icira pgrtcul 11.00 Wib atau selcitar walctu 

itu  terdalcwa atau lceluarga terdalcwa telah  memerintah- 

kan lcepada Sriyana dan Kardi atau salah seorang dari 

mereka untulc menyilcsa Kasinem (icorban)* Adapim perin- 

tahnya (dalam bahasa -Jawa) sebagai berilcut : "iempilce 

Kasinem ogrolc-ogrolcen nganggo Icayu lan botol nek ora 

geleia diogrolc-ogrok tempilce polonen ndase supoyo ga- 

gar otalCj ben edan". Kasinem (korban) dipanggil masulc 

kekamar tersebut, Icemudian oleh terdalcwa atau salah 

seorang dari anggota keluarga terdalcwa, Kasinem (kor

ban) disuruh telan;png dan tidur terlentang sel^njut- 

nya oleh Sriyana dan Kardi kedua lcaki korban d iikat 

secara terpisah (direnggangkan) dengan menggunakan 

t a l i  pe lastik  atau se;jenis t a l i  lainnya. selan^utnya 

mulut korban la lu  disumbat dengan kain (pakaian dalam 

wanita bagian bawah, setelah korban tidak berdaya ma— 

lea terdalcwa, Sriyana dan Kardi secara bergantian me- 

masukkan Icayu dan botol ke lian g  kemaluan korban sam- 

b i l  diogrok-ogrok seb.ingga kemaluan korban mengelunr- 

kan darah atau sejen is cairan laiiinya. Pada hari
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■Jura'sit tnngg.nl 27 Agustus 1982 diruang kamar nenek 

terdalcwa atau dalam salah satu ruang tempat tingga l 

terdalcwa k ira-k ira  pulcul 0.30 Wib atau selcitar walctu 

itu  terdalcwa secara langsung atau lev;at salah seorang 

anggota keluarga terdakwa atau salah seorang anggota 

keluarga terdalcwa telah  memerintahlcan kepada Sriyana 

dan Kardi atau salnh seorang dari mereka berdua untufc 

menyilcsa Kasinem (korban) yang bunyi perintahnya dalam 

bahasa Jawa : "S ri tukuo 3sxai nek ora kra i timun c i-  

lilc , menglco lefcokno tempike Kasinem nek wis melebu 

hen ora iso metu1’ atau dengan kata-kata la in  yang mak- 

sudnya sama Kasinem korban disuruh masulc kek^mar te r 

sebut kemudi^n disuruh t e lnn;jang dan tidur terlentang 

dan kedua kakiny* d iika t secara terpisah (direnggang- 

kan) dengan t a l i  p lastik  atau se.jenis t a l i  Iwinnya dan 

raulutnya disumbat dekan kain (pakaian dalam wanita ba- 

ginn bawah) setelah itu  dan Kardi secara bergantian 

la lu  laemasukkan 3 buah kra i let lian g  keliang kemaluan 

Kasinem (korban) secara diogrolc-ogrok.

Selannutnya korban diperintahkan untuk mencuci lerai 

tersebut dan memalcannya. Pada hari Sabtu. t^ngg^l 28 

Agustus 1932, bertempat diruang gabah atau dalam salah 

satu ruang rumah tempat tingga l terdalcwa k ira -k ira  pu- 

kul 9*30 tfib atnu sekitar walctu itu  terdalcwa secara 

langsung atau lewat salah seorang anggot^ keluarga te r 

dalcwa yang diket^hui atau patut diketahui oleh terdalcwa
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telah  memerintahkan kepada Sriyana dan Kardi atau kepada 

salah. seorang dari mereka berdua untuk melalcsanakan pe- 

nyiksaan la g i  terhadap Kasinem (korban) yang bunyi pe— 

rintahnya dalam bahasa ;jawa : "Cengcangke s ik ile  Kasinem 

terns Kasinem ogrok-ogrok ben bosok karo kayu kates" 

atau dengan kata-kata la in  yang maksudnya sama. Selan- 

jutnya Kasinem dipanggil dan diperintahkan untuk te lan - 

,jang dan tidur terlentang kedua kakinya oleh Kardi dan 

Sriyana la lu  d iika t secara terpisab. (direnggangkan) de

ngan t a l i  pelastik  atau sejen is t a l i  pengikat lainny^, 

kemudian mulut korban disumbat dengan lcain (pakaian da

lam wanita bagian bawah) selanjutnya secara bergantian 

antara terdalcwa, Sriyana dan Kardi la lu  memasukkan ujung 

pohon kates keliang kemaluan korban sambil diogrolc-ogrok 

sehingga dari kemaluan korban mengeluarkan darah atau 

setidak-tidaknya se.ienis cairan lainnya. Pada hari Hing- 

gu tanggal 29 Agustus 1982 atau pada bulan Agustus 1982 

bertempat di kamar neneknya terdalcwa atau setidak-tidak

nya dalam salah satu ruang/kamar rumah tempat tingga l 

terdalcwa k ira -k ira  pada pukul 07*00 Wib atau di sekitar 

waktu itu  terdalcwa secara langsimg atau lewat seorang 

anggota keluarga atau lewat salah seorang anggota kelu

arga terdalcwa yang diketahuinya atau patut diketahui 

oleh terdakwa telah  memerintahkan kepada Sriyann dnn 

Kardi atau setidalc-tid^loiy^ pad  ̂ sal^b seorang d^-ri me- 

reka untuk melakulcan penyiksaah la g i terhadap korban

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA ... R.M.  HARIO SURIPT0



-  6 -

(Kasinem) yang bunyi perint-’hnya dalam bahasa Jawa : 

"(Dempike Kasinem ogrok-ogroken maneh ]^ro  kayu lan 

botol ben tempike bosok, ben dang mod^r", atau s e t i-  

dak-tidalcnya dengan kata-kata In in  yang maksudnya 

sama. Kasinem (korbnn) clipanggil masuk ke kam*r te r 

sebut, selanjutnya disurub. melepaskan celana dal*m- 

nya dan tidur terlentang kertua kakinya la lu  diilcat 

secara terpisah (direnggangkan) dengan t a l i  p lastik  

atau sejen is t a l i  pengikat lainnya, sedangknn mulut- 

nya disumbat dengan banderole (p^kaian dalam wanita 

bagian bawah) atau se.jenis kain lainnya, selanjutnya 

liang kemaluannya korban dimasukkan boto l Icecap atau 

se.jenis botol lainnya oleh Kardi te tap i tidak dapat 

iaasuk, kemudian terdalcwa memerintahkan Sriyana untuk 

memasukkan kayu bentilc y^ng panjnngnya k ira -k ira  satu 

meter keliang kemaluan korban oleh Sriyana kayu ben- 

tilc tersebut dimasukkan secara pelan-pelan, la lu  

bergantian dengan Kardi dan oleh Kardi dimasuldcan se

cara pelan-pelan kedalam lian g  kemaluan korban te tap i 

oleh terdalcwa kayu tersebut la lu  dihentalckan/didorong- 

lcan dengan ku°t d^n kasar keliang kemaluan korban se— 

hingga kayu tersebut sepnn;png lebih. kurnng 50 Cm ma— 

sulc keliang lceiaaluan korban setelah itu  oleh tard^kv/a- 

diogrok-ogrok sehingga kemaluan korban mengeluarkan 

darah yang sangat banyak dan dari dubur korban lceluar 

kotoran dan sev/aktu kayu tersebut akan dicabut oleh
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Kardi sangat su lit , dan dari liang Jcemaluan Icorban 

terus mengalir derail dan cairnya*

Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 1982 atau selcitar 

"bulan Agustus 1982, Kasinem (icorban) dimasuldcan 3ce- 

ruang Icamar dapur atau setidalc-tidalcnya dalam salah 

satu ruang tempat tinggal terdalcwa, terdalcwa dan Ice- 

luarga terdalcwa bersama-sama dengan Icorban berada da

lam Icamar tersebut, pintu Icamar dikunci, tiada berapa 

lama pintu Icamar terbuka Kardi masulc lcelcamar tersebut 

melihat Kasinem (icorban) berada ditempat tersebut de

ngan posisi duduk bersandar batu tumpuldcan menghadap 

Ice Utara, menengadah, matanya raelirik, mulutnya 

menganga, pada lehemya ada bekas garis-garis 3 tem

pat, sedanglcan disebelah lcanan Kasinem (icorban) ada 

t a l i  rapia tercscer berseralcan, Icorban meninggal du- 

nia. Perbuatan atau ranglcaian perbuatan terdalcwa ter

sebut sebagaimana diatur dan diancnm hnlcuiaan dalam 

pasal 55 ( l )  l e ,  2e ,70 340 Kitab Undang-undang Hulcum 

Pidana.

STOSIDAIS ;

Bahwa ia terdalcwa baiJc sendiri maupun bersama-sama 

dengan terdalcwa lainnya yang alcan disidanglcan secara 

terpisah antara la in  seperti tersebut dalam dalcwaan 

primair, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat 

seperti tersebut dalam dalcwaan primair, telah melalcu-
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kan/raenyuruh raelakukan stnu turut melakukan dan atau 

dengan pemberian, perjan jian, salah memakai kekuasaan 

atau pengaruh, lcekemsan, ancaman atau tipu daya, 

atau dengan member! kesempatan, daya upaya atau ke- 

terangan sengaja merabujulc untuk melakukan perbuatan, 

dengan ntaksud nyata-nyata dengan maksud atau d iketa- 

huinya atau patut diketahuinya : de?i£an sengaja telah  

menghilangkan jiwa orang la in , yaitu  salah seorang da

r i  pembantu rumah tangga dari orang tua terdalcwa* Un

tuk melakukan pembunuhan tersebut terdalcwa telah me- 

nyiksa secara berulang k a li atau leb ih  dari satu k a li 

yang dilakukan oleh terdalcwa maupun anggota keluarga 

terdalcwa ataupun salah aeoranf dari anggota keluarga 

bersama-snma dengan Sriyana dan Kardi d?”.gan sepenge- 

tahuan terdalcwa ataupun setidak-tidalaiya diketahui 

oleh terdalcwa ataupun Sriyana dan Kardi, atas perin- 

tah terdalcwa atau salah seorang dari anggota keluarga 

terdalcwa dengan sepengetahuan terdakwa setidak-tidak- 

nya patut diketahui oleh terdalcwa :

Lfengetahui bentuk-bentuk penyiksa.an, tempat dan waktu- 

nya seperti tersebut dalarn dalcwaan primair tersebut 

di atas. Perbuatan atau rangjcaian perbuatan terdalcwa 

tersebut : melanggar pasal 55 ( l )  le »  e2 ;jo 338 Kitab 

Undang-undang Hulcum Pidana.
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\J 13BIH SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama de

ngan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara 

terpisah antara la in  seperti tersebut dalam dalcwaan 

Primair pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat 

seperti tersebut dalam dakwaan tersebut di atas, telah 

melakulcan menyuruh melakukan atau turut melakukan dan 

atau dengan pemberian, per;jan;jian, salah memakai keku- 

asaan atau pengaruh, kekerasan, ancanan, atau tipu da

ya atau dengan raemberi kesempatan, daya upaya atau ke- 

terangan, sengaja laembujuk untuk melakukan perbuatan, 

dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau d i

ke tahuiny a atau patut diketahulnya : Selah melakukan 

penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 

terleb ih  dahulu, mengakibatkan kematian orang yaitu 

korban Kasinem seorang pembantu rumah tangga dari 

orang tua terdalcwa,

Untuk melakukan penganiayaan/penyiksaan tersebut ter

dakwa telah mengatur suatu rencana yaitu dengan d i- 

aniaya/disilcsa berulang ka li atau lebih  dari satu ka li 

yang dilakukan baik oleh terdalcwa maupun oleh terdakwa 

maupun oleh anggota keluarga terdalcwa ataupun oleh sa

lah seorang anggota keluarga terdalcwa bersama-sama de

ngan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdalcwa 

ataupun setidak-tidaknya diketahui oleh terdalcwa atau-
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pun oleh Sriyana dan Kardi atas perintah terdalcwa atau 

salah seorang dari anggota keluarga terdakwa dengan 

sepengetahuan terdalcwa setidak-tidaknya diketahui oleh 

terdalcwa : Mengenai bentuk-bentuk penyiksaan serta 

waktu dan tempatnya seperti tersebut dalam dalcwaan 

primair. Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa 

tersebut melanggar pasal 55 (1) le ,  2e jo 64 jo 355 

Kitab Undang-undang Hulcum Pidana.

LEBIH SIJBS ID A IE LAGI :

Bahwa ia terdalcwa baik sendiri-sendiri maupun bersama- 

sama dengan terdalcwa lainnya yang akan disidanglcan se

cara terpisah antara la in  seperti tersebut dalam dak- 

waan Primair, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan 

tempat seperti tersebut dalam dakwaan d i atas, telah 

melakulcan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan 

atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai keku- 

asaan atau pengaruh, kelcer a san, ancaman, atau tipu daya 

atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau kete- 

rangan, senga^a membujuk untulc melakukan perbuatan, 

dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahui— 

nya : Telah melakukan penganiayaan yang dilalculcan de

ngan direncanakan terleb ih  dahulu yang mengakibatkan 

kematian orang yaitu Kasibiem (korban) salah seorang 

pembantu rumah tangga dari orang tua terdalcwa, Untulc
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melakukan penganiayaan tersebut terdalcwa telah meng- 

atur suatu rencana yaitu dengan disiksa/dianiaya seca

ra berulang ka li atau lebih  dari satu k a li yang d ila 

lculcan bailc oleh terdalcwa maupun oleh anggota keluarga 

terdalcwa ataupun salah seorang dari anggota keluarga 

terdakwa bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi, dengan 

sepengetahuan terdakwa ataupun setidalc-tidaloiya patut 

dilcetahui oleh terdalcwa.

Mengenai bentuk-bentuk penganiayaan serta waktu dan 

tempatnya antara la in  seperti tersebut dalam dakwaan 

Primair diatas. Perbuatan dan rangkaian perbuatan 

terdalcwa tersebut melanggar pasal 55 ( l )  le ,2 e , j o  64 

jo 553 ( l ) »  (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa bailc sendiri maupun bersama-sama de

ngan terdalcwa lainnya yang akan disidangkan secara 

terpisah antara la in  seperti tersebut dalam dalcwaan 

primair, pada hari tanggal bulan tahun dan tempat se

perti tersebut dalam dalcwaan primair d i atas, telah 

melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan 

atau dengan pemberian, perjanjian, salah memalcai keku- 

asaan atau pengaruh, kekerasan, ancaiaan, atau tipu da

ya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau 

keterangan, sengaja rapr^ujulc untulc melakukan, dengan
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maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahui- 

nya atau patut diketahuinya : Telah. melakukan peng— 

aniayaan dengan berakibat mati orang yaitu Kasinem 

(korban) salah seorang dari pembantu rumah tangga da

r i  orang tua terdakwa. Untuk melakukan penganiayaan 

tersebut terdakwa telah menyiksa secara berulang k a li 

atau leb ih  dari satu k a li yang dilakukan oleh terdak

wa maupun anggota keluarga terdakwa ataupun salah se

orang dari anggota keluarga terdakwa, bersama-sama 

dengan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdak

wa ataupun setidak-tidalcnya diketahui oleh terdalcwa 

ataupun Sriyana dan Kardi, atas perintah terdalcwa 

atau salah seorang dari anggota keluarga terdalcwa de

ngan sepengetahuan terdakwa, setidak-tidalcnya patut 

diketahui oleh terdalcwa : Mengenai bentuk-bentuk 

penganiayaan, tempat dan walrfcunya seperti tersebut 

dalam dalcwaan primair tersebut d i atas. Perbuatan atau 

rangkaian perbuatan terdalcwa tersebut : sebagaimana d i 

atur dan diancam hulcuman dalam pasal 55 ( l )  l e ,  2e jo 

64 jo 551 (5 ) Kitab Undang-undang Hulcum Pidana. 

dengan iaemperhatikan pasal 55 ayat 1 Ice 1 dan 2, jo  pasal 

340 jo pasal 64 Kitab Undang-undang Bukura Pidana. 

terdalcwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan se

p e rti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut 

yang amar lenglcapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdalcwa : AiTDY BOBBY a lia s  SINYO bin SUCi—
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AMO, umur .12 tahun, lah ir  d i Surakarta, janis ke- 

lamin la k i- la lc i, warganegara Indonesia, tempat 

tingga l ja lan Raya Sukowati No* 999 Sragen, agama 

Katholik, pekerjaan pela;jar. 

ditahan : Penyidilc tanggal, 24 September 1982. 

ditahan : Penuntut Umum tanggal, 14 October 1982. 

ditahan : Perpan.jangan Ketua Pengadilan Uegeri 

tanggal 22 Janunri 1983.

Bersalah telah  melakukan ke;jahatan. 

orang yang menyuruh melakukan pembunuhan dengan 

direncanakan leb ih  dulu, sedang perbuatan in i  d i-  

pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan* 

Melanggar pasal 55 ayat 1 dan 2, ;jo 340 ,jo 64 K i

tab Undang-undanff Hulcum Pidana*

Menghulcum oleh karena itu  dengan hukuman penjara 

selaiaa 15 (lima belas) tahun*

Menetapkan bahwa laraanya pidana harus dikurangi 

sselama waktu terdalcwa dalam tahanan sementara, 

Hembebaskan lcepada terdalcwa dari dalcwaan yang la in  

selebibnya.

Menetapkan bahwa barang bukti berupa : 3 (t ig a ) 

kayu bentile, boto l Sprit dan FN, 1 (satu) irus be- 

s i,  1 (satu) buah t a l i  plastilc warna lcuning d is ita  

untuk perkara la in .

j

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA ... R.M.  HARIO SURIPT0



-  14 -

Menghnlcum terdalcwa untuk ntembnyar ongkos perlcara 

sebesar Rp 5*000,- (lima ribu rupiah).

putusan rnana dalam pemeriksaan pada tingkat banding te 

lah dibatallcan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan 

putusannya tanggal 21 -Juli 1983 No. 40/l983/Pid/PT.Smg 

yang anar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari terdakwa/penasehat 

hukumnya;

Membatalkan putusan Pengadilan Uegeri Sragen tang

ga l 10 Pebruari 1983 No. 34/l982/K.B./Srg. yang d i-  

raintakan banding;

DAN DENG-AN MEg&ADIXI SENDIKI :

Hembebaslcan terdalcwa Andy Bobby a lia s  Sinyo dari 

dalcwaan primair dan subsidair;

Menyatakan bahwa terdalcwa Andy Bobby a lias  Sinyo 

tersebut bersalah melakukan tindak pidana : 

"Bersama-sama dan berserikat melalculcan Penganiayaan 

berat yang direncanalcan te r leb ih  dahulu".

MenghuJcum terdalcwa Icarena itu  dengan hulcuman pen- 

jara selama : 7 (tu^uh) tahun;

Menetaplcan laiaanya terdalcwa berada dalam tahanan se— 

mentara dilcurangi ssgenapnya dari hulcuman tersebut;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

j
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Menetapkan barang bulcti berupa :

1 (satu) irus besi dirampas untuk dimusnahkan; 

clan barang bukti selebibnya berupa :

3 (t ig a ) Icayu bentik, botol Sprite dan FN,

1 (satu) buah t a l i  plastile wama kuning, alcan d i

tentulcan dalam perlcara la in ;

Membebankan Icepada terdalcwa untulc membayar biaya 

perlcara dalam peradilan tinglcat pertama sebanyak 

Rp 5*000,- (lima ribu rupiah) dan dalam peradilan 

tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu l i 

ma ratus rupiah).

Memerintahkan supaya salinan resmi dari surat ke- 

putusan in i beserta berkas perkara yang bersangkut- 

an dikirim ke Pengadilan Sragen;

Mengingat akan alcta tentang permohonan kasasi Uo. 

34/l932/K.B./Srg yang dibuat oleh Panitera Kepala pada 

Pengadilan Hegeri di Sragen yang menerangkan, bahwa pa

da tanggal 21 September 1983 pemohon kasasi telah meng- 

ajulcan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 

Tioggi tersebut;

Hemperhatilcan risalah kasasi bertanggal Surakarta 

3 Olctober 1983 dari lcuasa terdalcwa yang diajukan untulc 

dan atas narna terdalcwa ;juga sebagai pemohon kasasi te r— 

sebut berdasarlcan surat kuasa khusus bertanggal Sala 3
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Agustus 1983 risa lah  kasasi telah diterima dikepanite- 

raan Pengadilan Hegeri d i Sragen pada tanggal 3 Octo

ber 1983;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

^enimbang, bahwa putusan Pengadilan ^inggi tersebut 

telah  diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 

14 September 1983 dan pemohon kasasi menga;jukan permo- 

honan kasasi pada tanggal 21 September 1983 serta r is a -  

lah kasasinya telah  diterima dikepaniteraan Pengadilan 

Negeri d i Sragen pada tanggal 3 Oktober 1983 dengan de- 

mikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan- 

nya telah  diajjukan dalam tenggang-tenggang waktu dan 

dengan cara menurut TJndang-und^ng, oleh karena itu  per

mohonan kasasi tersebut fcrm il d^pat diterima;

H en im ban g, bahv7a k e b e r a t a n - k e b e r ^ t a n  y a n g  d ia ; ju k a n  

o l e h  pemohon k a s a s i  p a d 2* p ok o k n ya  a d a l a h  s e b a g a i  b e r -  

i k u t  :

1* Bahwa dalam pemeriksaan kasus perkara in i hanya

Sriyana sebagai anus te s t is  (saksi tunggal) memberi 

keterangan pada dan terbukti Sucianto, rTy. Sucianto, 

Andy Bobby dan Anggraini. tidak bersalah dan tidak 

dalam kematian Kasinem.

2. Bahwa Sriyana adalah orang penderita penyakit ;jiwa 

seharusnya diperiksa psychiater untulc d in ila i apakah
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dapat/mampu psychis untuk menjadi s.aksi disumpah yang 

dapat dipercaya dan keterangan saksi Sriyana tidak 

cocok dengan visum et repertum dari dr* Sri Witono 

meneranglcan bahwa lcelamin Kasinem yang disiksa dengan 

kejam itu  menurut visum tidak ada luka-luka sama ae- 

lcali bahkan mengeluarkan darah saja tidak.

Bahwa untuk tidak te r ja d i kasus Sengkon dan Karta 

yang kedua k a li perlu Jciranya kasus in i  disidang 

ulanglcan. Ealau tidak Pengadilan akan memutus atas 

fakta-fakta yang salah.

Pula tidak te r  jadi apa yang oleh Tan Beelen disebut: 

treen opwinderde yacht naar de waar held".

Bahwa permohonan pemeriksaan ulangan kepada Pengadil

an 2inggi telah ditolak yaitu menunjuk pasal 240 KUHAP. 

Padahal raenurut pasal 24-0 KUHAP memberi petunjulc untuk 

kepada ^akim banding untuk memerintahkan "pemeriksaan 

tambahan". Apa beda antara pemeriksaan tambahan dan 

pemeriksaan ulang seluruhnya. Kalau tambahannya banyak 

dengan sendirinya dan lebih  baik diulang sama selcali 

jadi pasal 24-0 KUHAP itu  memberi peluang kepada Halcim 

banding dan Halcim lcasasi untuk memerintahkan pemeriksa

an ulang apabila pemeriksaan perkara di Pengadilan Ue- 

ge ri terbukti tidak " fa i r 11 tidak ad il, tidak jujur dan 

sebagainya, tujuannya untulc menemulcan kebenaran mate-
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r i i l .

5. Bahwa Pengadilan Megeri salah mengetrapkan hukura clan 

melanggar hukum menolak advokat yang d ip ilih  oleh 

terdakwa-terdakwa serta memaksakan (secara psychis) 

advokat yang tidalc d ip ilih  oleh terdalcwa. Menurut hu

lcum dan Icode etilc, advokat tidalc perlu iz in  untuk 

membela.

6* Bahwa Pengadilan Tinggi juga salah menerapkan hulcum 

Icarena juga menolak pembela dengan alasan belum men- 

dapat is in  dari Mqhkamah Agung dan belum disumpah 

sebagai advokat sehingga penolalcan sebagai advokat 

tidak syah dan melanggar hukum.

Pula merupalcan alasan kasasi dan permohonan r e tr ia l,  

oleh karena didalam sidang Pengadilan Negeri di Sra

gen terdalcwa terdalcwa tidak dibela oleh advokat 

yang d ip ilih  sendiri.

7. 3ahwa menurut Van Bemmelen, BeinJcerhof dan Ideraa maka 

pemisahan satu perkara krim inil menjadi dua perlcara 

atau lebih melanggar hukum dan etik  peradilan. Apa

bila  didalam KUEAP ada pasal yang membolehkan demilcian 

(S p lits in g ), maka pasal EOEAP itu  batal, karena ber- 

tentangan dengan ilmu hukura acara pidana. Dalam kasus 

perkara in i 10 orang terdalcwa dipisah menjadi 8 per

kara. Tujuannya agar 11 pemeriksaan oleh Sriyana atas
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perintah majikan dan. dengan bantuan majiknn yang t i 

dak ada saksinya dapat diputus dengan kesaksian ter

dalcwa utama yaitu Sriyana yang notabene seorang 

psychotic dan tidak boleh disumpah .jadi saksi* Karena 

itu  pasal dalam KUHAP yang membolehkan sp lits ing ada

lah batal demi hulcum.

8. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi roenyebutkan bahwa ad- 

vokat pembanding banyalc mempergunalcan versinya sendi- 

r i ,  tidak raendasarkan pada hasil pemeriksaan sidang, 

in i benar Icarena kami tidak percaya kepada kejujuran 

( fa i r )  sidang Pengadilan Hegeri yang tidak memberi 

kesempatan kepada c lien t kami untuk mengutarakan versi 

mereka, yaitu menurut pandangan mereka.

9. Bahwa masalah Andy Bobby d ia d ili seperti orang dewasa 

sudah tentu batal seluruhnya. Dalam The Declaration 

o f Human Rights or children yaitu hale azasi untulc 

anak, bahwa anak di bawah usia 16 tahun, tidak boleh 

d ia d ili dan dihukum.

Bila ada anak melakukan Ice ,j aha tan harus disidilc* ^ i-  

dak ada peradilan anak yang ada perlindungan analc.

-Jadi anak seperti Andy Bobby (12 tahun) tidak boleh 

d ia d ili,  dimasulckan penjara. Ia harus dididik dan d i- 

lindungi.
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10, Bahwa apa yang dalam memori banding belum ditang- 

gapi dianggap tercantum dalam meinori kasasi.

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbanglcan lcebe- 

ratan-keberatan kqsasi tersebut diatas dengan alasan 

sendiri Mahlcamah Agun*r berpendapat Pengadilan Tinggi 

Semarang telah salah meneraplcan hulcum pasal 47 (1) 

K.U.H.P.

seharusnya jika Halcim menghukum terpidana, maka mak- 

simum hulcuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan 

yang patut dihuJcum itu  dikurangi sepertiganya;

^enimbang, bahwa berdasarkan alasan sendiri se

perti yang diurailcan diatas Mahlcamah Agung berpendapat, 

bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 21 

•Juli 1983 So. 40/ l983/Pid./PT.Srrlg. tidak dapat diper- 

tahanlcan la g i, oleh karena itu  harus dibatalkan sepan- 

jang hulcuman yang di.jatuhkan pada terdalcwa dan Mahlcamah 

Agung akan mengadili sendiri perlcara tersebut;

bahwa Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu d i-  

perbailci oleh karena kurang tepat perumusan;

-  amar pembebasan kesalahan terdakwa atas dalcwaan lcesatu 

primair dan subsidair;

-  kwalifilcasi perbuatan yang terbulcti dipersalahkan 

pada terdalcwa;

-  pengurangan lamanya terpidana men.ialankan hulcuman dari

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA ... R.M.  HARIO SURIPT0



- m Z S V r

lamanya terdakwa ditahanan;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, 

Undang-undang No. 13 tahun 1965, dan Undang-undang 

No. 8 tahun 1981;

M- ENG A D I L I  :

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: 

ANDY BOBBY a lias SINYO bin SUCIANTO, tersebut ;

^embatalkan putusan Pengadilan Tinggi d i Serna-  

rang tanggal 21 Juli 1983 No. 40/l983/Pid/P3?.Smg;

MSNGADILI LAGI :

Menyatalcan Icesalahan terdalcwa ANDY BOBBY alias 

SINYO bin SUCIANTO tersebut atas perbuatannya yang d i- 

dalcwalcan kepadanya dalam dalcwaan primair maupun subsi- 

d ia ir  tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh Icarena itu  dari dakwaan- 

dakwaan tersebut;

Menyatalcan terdakwa tersebut bersalah melakukan 

kejahatan : turut serta melakukan penganiayaan berat 

dengan direncanakan lebih  dahulu;

Menghulcum terdalcwa oleh Icarena itu  dengan hu- 

kuman penrjara selama 4 (empat) tahun;

-  2 1  -
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Menetapkan bahwa dalam menjalankan hulcuman terse

but, lamanya terdalcwa dalam tahanan sementara sebelum 

putusan in i menjadi tetap alcan dikurangkan segenapnya 

dari hulcuman tersebut;

MemerintahJcan terpidana agar tetap ditahan;

Menetapkan barang bulcti berupa :

1 irus besi dirampas untuk dimusnahkan.

3 Icayu bentik, botol Sprite dan SET*

1 buah t a l i  p lastik warna leaning alcan ditentulcan dalam 

perlcara lain*

Menghukum terdalcwa membayar semua biaya yang tim- 

bul dalam semua tingkat peradilan y°ng dalam tingkat in i 

ditetapkan sebesar Ep. 2.500,- (dun ribu lima ratus ru- 

piah.);

Demikianlah diputuslcan dalam rapat permusyawarat- 

an pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 1983 oleh H. Adi 

Ando jo Soetjipto, S.E. Eetua Muda yang ditunjuk oleh £e- 

tua Mahkamah Agung sebagai Setua Sidang, H. Soerjono,S.H. 

dan Ny. E* S it i Eosma Achmad, S.H* Hakim-Halcim Anggota, 

dan diucaplcan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tang

gal 26 -Januari 1934 oleh Ketua tersebxit dengan dihadiri 

oleh H* Soerjono, S.H. dan Itfy. H. S it i  Eosma Achmad, S.H. 

Hakim-Hakim Anggota, Soehardoto, S#H.

Hakim-Halcim Anggota,
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