
MU ¥.
K&SXMFUUH DAU SARAH - SAHAH.

Akhirnya saapallah kaal pada Bab V yang marupakan
Bab tarakhir *yang barioikan tantang ko olrapulan-ka aimpulan
dan aaran-aaran ataa uraian kaal yang tardahulu*

1 .Bahwa tiajuan hukua pldana lalah untuk maraallair auatu k& 
hidupan yang t«ntaram»tsrtlb aerta aaan dldalaa oasysrs - 
feat. Hal ini diwujudk&n balk dangan Jalan aalindungi lea * 
pantlngan-kapontingan orang saorang maupun kapontingan 
maayarakat* Kapantingan oaayarakatlah yang labih diutaoa- 
kan dan aolaoa kapantingan orang aoorang tldak utaruglkan 
kapantingan isasyarakattsaka tsmlnm Itu pula kapantingan 
orang saorang akan dllindungl.

2.Bahwa adanya suutu perbuatan pldana aiau kojahatan dlda * 
lam gasyarakat maka akan dlraoakan aebagai auatu hoi yang 
jaangharabat terraallairoyo oacara aonpurna tujuon dari pa- 
hukua itu khususnya hufcuia pldana,
Parana hal ini manyababkan tirabulnya fcatldak tentraa&a d^ 
dalasi tsaayarsk-t.

3.Bahwa sasaorang baru dapat dlkatakan raelakukan perbuatan 
pidana porkoaaan apablla aagala unsur dari parbuatan pida 
m  parkoaaan tarsabut dalam pasal 235 K*U.H«P. talah dl * 
panuhl yaltu dongan dilakultannya unaur-unaur toroobut o- 
lahnya*
Dan hakia harua aaapunyai kayakloan bahwa parbuatan itu 
oosang bonar telah dilakukan dangan aolalui alat-alat buj| 
ti yang ayah oamirut undang-undang.

4*Bahwa didalaa aanyalidlkl hal-hal apakah yang aenyobabkan 
tlobulnya kojahatan perkoaaan,hairu3 diporhatikan balk hal 
hal yang tardapat pada dlrl ponjahat itu aondiri jugs ha
m s  diparhatikan faktor llngkungan aipanjahat,
Jadi dalam hal Ini klta tldak boloh hanya maoparhatikan 
faktor individunya saja,harua pula diparhatlkan faktor aa 
sial atau lingkungannya*
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Saran-earan:
1.Dijatuhkannya pida bukan saja karena telah terjadl perbu
atan pidana(kejahatan) tetapl pula dengan harapan agar 
perbuatan-perbuatan demlkian tidak akan terulang lagi di- 
keraudian hari,
Hal itu terraasuk dalam usaha guna melenyapkan perbuatan - 
perbuatan pidana tersebut didalam masyarakat.
Maka klranya usaha tersebut akan lebih berhasil apabila 
faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan 1- 
tu»turut pula dilenyapkan*
Kalau timbulnya kejahatan tersebut disebabkan karena fak- 
tor penyakit yang ada pada dirinya maka sebaiknya la dira—j 
wat atas biaya pemerintah saiapai la benar-benar normal. 
Kalau disebabkan oleh keadaan soaial yang tidak balk maka 
terhadap keadaan sosial deraikian diadakan pula peromhakan 
ketaraf yang balk^apakah oisalnya dengan jolan memperluas 
pendidlkan sampal keplosok, member! penerangan tentang a- 
pa sebenamya tugaa dan kewajiban kita sekalian sebagai 
warga dan lain sebagainya.

2.Didalam hal pengadilan member! keputusan atas suatu perka 
ra balk hal itu merupakan perkara sumir atau bukan#hendak 
nya Pengadilan Hegeri didalam menformulerlng putusannya , 
maka sebaiknya dalam formulering tersebut dicantumkan pu
la seperti;
-apa yang menjadi tuntutan jakaa balk yang primer/teruta- 
ma maupun yang sekunder*
-bagairaana keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi 
atau saksi~saksi atas sumpah tersebut.
-apa yang menjadl dasar-dasar hukum serta alasan-alasan 
pertimbangannya sampai Pengadilan Ilegeri member! putusan* 
nya itu lengkap dengan pasal-pasal yang bersangkutan.

3.Bahwa didalam keputusan hakim tersebut,sebaiknya diurai- 
kan dengan jelas bahwa unsur-unsur dari suatu perbuatan 
pidana yang dituduhkan kehadapan terdakwa,benar talah di-
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lakuka(diaimpulkan t«l«b dilakuka} malalui hal-hal yanf di- 
mukakan oleh aaksi-aakei atau bukti lain,hal man* merupakan 
bahan juna meyakinkan hakim*

4*Men*enai pasal 291 K*U.H*P. haroat kami sabaiknya dijadikan 
ayat dari paaal-paaal bersangkutan♦ Karena hal ini akan le
bih mampermudah didalam memahami pasal bersangkutan,
Maka pasal 265 K,U,H.P. raenjadi,dimana ayat 2 bebunyi :
Jika parbuatan raen^akibatkan matl,diJatuhkan pidana penjara 
paling lama lima balas tahun*-
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