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&ATA * P3I50AHTAH.
Adaloh oerupakan kawajlbah bafll ootlap ttahaslaro Fa- 

kultao Kukua Univgroltao Alrlangga Surabaya da lea rangka 
ocaporoleh solar Sarjana Hukuonya fmoabuat Skrlpsi ooaual 
dongan bldan# atau juruoan yanjj diplllhnya .
Karana kaal oeaiilih jurucan Hukua Pldana maka Skrlpsi kaxal 
ini borkaciopun* dalan bidang rlukua Pldana kita dan kaoi pi 
lib aabagal Judul fiasalah Porkotwon dimana porbuatan pldana 
Porkoaaan ini taroantua dalaa pasal 265 Kitab UridAng-Undang 
Hukua Pldana < JUU.H.P.) felta.

lami rccngucapkan oyukur kohadapan Tuhan Tang Kaha 
Boa karona hanya berkat blablngan tlya 3krlpal Ini dapat ka~ 
□1 9uaunfvalaupim tiada aadiklt kaaukaran dan rlntangan ka
rat hadapl*

Desman rondah hati kanl utarakan bahwa Skrlpsi karal 
lnl asat jauh darl eesipurna tcrutaoa oakall untuk dapat dl~ 
leatakan gobagal auatu Tulloan Xlnlahftiada lain karesaj
1 *tt«nan& tlngkat pongatahuan yans kaoi cziliki saat daagkal
Jauh darl aoapuraa.

2 .Berta waktu yang kaml pertfunakan dldalco aonyusun Skrlpai
ini rclatlf alngkat*

3*tiodanya atau kurangnya kooaapuan yang a da pada dlrl kaol 
didalaa oonyol&ml kopuatakaan yang kaml pergunakan. 

Kcmudlan tiada lupa fcaal nangucapkan torlma kaalh 
yang eabeoar bcoarny* kohadapan i
t .Bapak ALa*Prof .Hool.-Jotno 3«H*Guru ttooar pada Pakultaa Hu- 
fcua Unlvoroitoo Gajoh ttada dsn Unlvorsitao AlrXaagga,ata0 
polajoran y.ing dlbarlkan fcarutama tentang Iliau Hukua da- 
U a  bldang Kufeuo Pldana ,Mttpal bollau taanlnggal. 

a*2bu Hcralen Ksdiatl S,Ht aorta Bapsft Harsadl Darcokuaumo 
S.iUatas bantuan sarta btabingan bollau aohingga Skrlpsi 
kactl torauoun*

3.^awatan-JawatanfPengadilan ftogorl naupua Inotanai Pcoorln 
tab lalnnya »tas saga la bantuan ycwg dlbarlkan*

1.
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4*3cnua lco*f3n~fcawfin y&ng tolah nmbantu dao mw&berl dorcn£~ 
an ooril yang scat borharga«

Karapan kaoi tiada lain aaaofca Skrlpoi ini dapat bcq 
b#rl 3usb«ngan kapada parkambangan Xlnu Paogatahuan umiraaya 
aorta perk&abangan Ilaiu Hukua PiOaaa Imto&oala khuauany*.

SurabayatF«bruarl ’73 
Panyusun»
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BAB X. . 
miDAHltt-UABU *

3,K#Aaln monulla babwa tajnanwhnteim l&t odalah raa~ 
ngadakan katata-tertiban dalan parga«Oan mantt3iof saMng- 
ga kaaaanan dan katartlban terpalibara. *2 * *
Kaaang daaikianlah bahwa diciptakannya 3*iat*i paratjran pa 
raViran h*ik»un tiada lain adalah nnt̂ fe »aoata*kabid»ipan * 
yang ada dal an masyarakat it* aandlri, j«ga »*ntnfc taalln&i 
ngl kapantingan ktpantlngan masyarakat narta ktpantlngan-* 
kepantlngan angga*itanya aablngga tarraaliair s-tat** katw-r 
tiban* katantrauwn sarta keananan didalaa oasyarakat itn*
 ̂ Dalam lapangan Vtkm Pidana oatiap orang fcanpa ka- 

cnali herie raangindabkan parat»iran-parat’tran Hn*i» Pidana 
li* saMngga slapa saja yang aalanggar afrn tidak nwma- 
frthi k#tant’?an-katent*’an parat’?ran-parat"ran itu maka tar 
hadapnya dapat dikenakan »anctlat baikiyang-ber*tpa pidana 
naparti dinob"t dalara-pasal 10 K/f,F,P# ata>» tindakan-tln 
dak an lain yang dljat&fekan olah hakim.

Pasal 10 K'n*H*P» manyabutkan babwa pidana tordiri
darl «
1* Pidana Pokok yan& oalip̂ tti pidana aatii pidana panjara, 
. Immngan* danda. *

2. Pidana Tanbahan yang tardiri darl panoab^tan bak~*bak 
tertent^t parampasan barang-barang tartant^* pan£*«r*»-* 
an p^t^san baklau2^

o Sadang eabagat tlndakan tlndakan lain kita dapat 
k^tlp eontoh yang dikam^kakan olah ftoaslan Salah, baliay 
mangaa^kokan sapartl aoak disarahkan kapada panarlntah 
tnfc dldldlk dalam anat*i l«rafoaj*a pandtdikan pakaa» dltam - 
patkannya seaaorang dal an r*«»ah sakit jlwa dangan parin *

1.) Amin 3.Wt »Bartaftasya Kaalam T^>k^, Fascof Jakarta«hal• 8 
2*) Moaljatno Prof*5.??*,Kitab ^ndangg H»tk>na PidanafTaya&an 

Badan Penarbit Gajab Mada,1£ogyakarta(I9629hal«29
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fcah karma orang teraabuft tldak dapat dlpartangg'ing jawab 
kan„dl»ababka* fcasaea pwrt'Mtaban yang eaoat dart jlwanya 
ata>i karana ganggtan„panyaklt. ̂

Ranganal partwatan pldana parkoaaan yang *anjadi 
pokok paraoalaa.dalad akripal kanl lnl t«rdapat dalaa p*> 
sal 28$ K.3.H.P. <Ub bad •lap* yang aalanggan atasi taala- 
takas partmatan pldaaa lal hakla dapat manjat>»hkan pldana 
panjara paling laaa d»* balaa tahnn.

Sal ah »at*̂  parbiatao pldana parkoaaan jrang tarka -  
aal dm aandapat aorotan l<iaa dlkalangaa aaayarakat la l ah 
apa yaag dlkanal dangaa parlatlwa 3m Knnlog yang tarjadl 
pada tanggal 21 Saptaabar 1970 dan banyak.lagl parlctiwa 
ala Sma Knalag tarjadl dltaapat lain . Parlatiwa S i«- 
It'inlng ln l aandapat parbatlan yimg„aaat baaar dlkalangaa 
■aayarakat Xnm»  aalaban aaapal dll*?ar nagarl parlatiwa 1- 
* i  dlsorotl. Ka#ndla» m iH i dlaorotl aavyarakat karana 
9>n laming dlajnkan kaanka »ldang pangtttlaa vbokan aaba- 
galv««k il paaarkoaaan «alalakas aabagal tart’id’h yaltn d^ 
t»idih aanjrlarkanubarita bobOHg. Parbatlan yang a n t baaar 
ataa parlatlva !Na Kmilng ln l, aanjadl lablb baaaru lagl 
satalah PaagadllanwMagarl Togyakart* aanbabaakan Cnn K»t- 
nlag darl aagala trd*iban. « * j
w w Bal la l dapat klta ilbat darl bukn yang bar j*>dnl 

9«a feinlng, bahwa bagltn pntnan dijatmbkan olah Wakiw Ka 
tnavMajalla, ratiaan orang yang ■aaaathl danw>yang barad* 
dlltar gad^ng Pangadilan Safari Topya bartap'ik tangan da- 
ngaa rlnh dan̂ aang'icap aynknr ataa babaanya Sna ITnnlng. 
Tarnyata aaaritotaa atas pntnaaa tarsabnt da tang p-ila darl 
l’lar aagarl, B.B.C* (Brltlab Broadcasting Corporation) dl 
London dan Sadi* Anatralla.*^

3.) Roaalan 3alah,St«l»al Hok^a Pldana,Tayas an Badan Fo - 
narblt Gajah.Nadadbgyakarta,)962tbal.6 

♦.) K»oadJaja,at.al. ,S**a K>Tnlng,tf.P.Indonaaia,To|'ya,bal.4
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Tlada lcetlaggslati hatl nnraoi kmipnn tsrg>>g*h e«- 
hlniea BM07«b«bkAd k«*i AillsMtBiiMbiKil
jndhl skrlpsi ini, dlVMpittg ifct frgm Jt«r«na pcrb'mtaa pi 
dana pvrkessao Sal banyak t«rj*dl didal*a »a3yarakot.

ValtttptM <kMdki«a kail fclclak «*ogkiK»*n»k*n diri 
burk«ol«t>T7ng dalaa p*rlstlwa smi Kming it* n*l*ink*n b«r 
fcwiorp'mg dldalaa ptrsoalan-paraoalan ata-i prgbl««*-prob- 
l«ma yang tItaly il yang. bartnb^mgan dragao jwrbnatan pi dan* 
pcrkoaacn pMal 285«K.tr,ir, ?, usreabut.

* Csxig&n svl&lui r«s®nroh pacts ftKtgAdllaa K*s«ri.,d«n 
at*r? pnio Pengstdllren Tlxxggi, peda.lRofcantf. yang adc ft* - 
trmgannya das dtag«a wlalni banViaa K»p>iat*Jca*n yang mim. 
pud*. Sctxl, î dflh-attdaTum Gfcri'ool kaai ini £ap*t 3*an*ska».

*
3*
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BAB in.
FAttroa p A m a  tasq trapsnOAagm:

7U3ULQ7& ESLIK PC5lE00At3. g 
Wakul oloh 0*t?*Patcm bchtsa kortikcrcn-koonkcran po 

took dales medbchQ3 oasalah kojehatan ialah kor\r»tan-kortt 
go ton gojola oasyorakat dan Imrannnya pcn®ota&*7£n*kita co 
n^cnai dayo-daya pemtorone povfenatsn rannaia. Ko=ndian 
bord&scr hal toroobnft bolian aoos-bahka* edalch targooa 
Gaso klrcnyo nntnk aoncoba ccasnpaa porcoaXcc aobcb cnco- 
bob bjohatas ini itasgan olndfcat.

Didalea klto cg^bchao fcal-fcal apafcah yantf nonyobch 
fcan oespai oaoeoreng oolafcnkai kojehaten, aaka tidak b©~ 
lofeatidak bfino poaporhotikco bastion dari krinicoloffi* 
Hot lal discapln# canepipas cobcb onoobcb kojahatan da - 
0330 cesyolldlki kajahetan yens torjadi don orans yanff 
loknkan fcojchataa* ccspolajori tlndakan tlndakcn apa 
yeas hemo diloknkca c^na coaladakan at&f aonghalana: ha* 
Ion si torjadlnya kojahatcn (hycciona krininil) dan-nonca- 
bll tlndakcn terhadap oipenjehat osar jaagcn borbnat Ja- 
hat last (polittk krloinil}; karena dcngcn calalni bsntrt- 
en krlainaloffl nocha ociwrwkan cobcb scb cb kojehaten ocn- 
jadi lebih ©tdab* *>

Adap*m hal-hal yens canyobebkan ooseoran# oolakn - 
feaa portwatan pidana perkosaan ialah t 
1* Paktor Tntnm>̂  w

Tans kcal oaktrndkan dinini ialahwhal ata^ koadaan yan;? 
tardapatwpada <Uri nipenjchat itt trcndirivyczMT monda - 
ronj nntnk borbnat jahat (fcktor individ^il).
Soporti aioolnya bagaicana- ten tear: oifat pribadinya f 
tabiatnyaf apakah orang it»t ccapnnyai poraaaan yana 
hdtas ota*i copat Ktalk*darahf*apakah dalca diiri crons 
it*t ada tcrdapat onapt ocr£3rtcn kojitsm atcn coopn - 
nyol finafrr pcnyakit. '

1.) C*l'«PatonfA foxbook Of Jnrinprndonco* Jilld.in#Toya- 
oaa Peacrbit Gajah nadatIocyckartOjhal.12l,

23,
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* Soseorang yon# copat naik dor oh, aiaalnya pada ona- 
t»i caktn la dlhlna oloh ccorcn/t tzanita, kerona rasa here© 
dlrlaya don lag! karona oossng alfatnya yeas copat naik d£ 
rah dia tidak dapat oanerica ponghlnaon itu, caka»oronc i- 
al dapat oalaknkan porbnatcn pidana porfcosaon aten pcngo - 
nlayaan aloaloya* *

Jnga onat*r kolalncn kelaincn dalca oogl tscacnll oi - 
calnyo hypor-cdst atot^ cex-oanlck dapat nonlcbnlkcn trojehati 
m  doles lapangan Sroŝ oiloon coparti por&osacn9 porninchcn 
dan loin *obo&ainyo, *

Berlalnan dont&n apa yens klta nraikan diotao aaka 
klta kenal adanyow^asfecb Anthropoloffi dl dales polajarcn 
krterlnologl, TOla^p*m dales con carl oobob otocbab kojahat- 
co bordasor atas factor in divide 11, Hoabab ini dlco— 
bnt jn<ga Italian School kcrona lohlr dl Italia# Scrjcna 
yang paling tark«a*Tfca dari ca-hcb ini lalah Coir tor C.Ioq- 
broco (1835-1909) d&s$cn tcorloyo ycng tarfrcaal yalt* Tho 
Bora Crinlnal* Roinmt Loabroco aaauaia yen# paling rendoh 
porodabcxmya nonnflia pcrtasa adalch panjehat ecaonjok lo~ 
Mr* Xa csonjadaScen ponyolldikon nonconai penjahot cenon - 
Jak yantr tor dapat doles r*caah pen j ora Koecra anthoopologla 
den tomtcsa msonai tonrfroraknya* Adapnn koolap^lcnnya u 
dari pcnyolidUtazmya bohua para ponjehat dlpcnGcna dari m  
dnt anthropologl oeap'myai tanda tanda tortontn coportl 
t©ncfcoraknyaf ota2cnyaf*rosan ankanya dan oobagainya. ftea 
bahtsa para penjohat^n^sziya dipandona dari o’ldnt en thro po
lo cl mmpalcan c*iat*r oaoca camoia tcrcondlrl dan noslbnya 
cssang nat»i2c cenjadi penjebat dan tidak ada trainatcn dari 
l*icr ycng dapat corobahnya* Babva tanda tanda ycn.T torda- 
pat pada ponjehat codcalklan r*?pa alfatnya cchln®*a dapat 
Dcnan taken adanya typa penjehat*^

2.) r^*tf.R.Doncer,Ponscntar Tantang Kr lalmlocji*Dlporbcho- 
m i  oleh.Dr,G*P.?h.Kespo,01tarjanohken oloh R*A*Eooo- 
j»en,fMT. Pcsfcanf̂ man, Jakarta, 1955,hal.93,84 dan G9*

24. A
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Zm Faktor Extern*
Pastor Extern.* yens teal taakiMdkan distal ialah fck- 

tor yan£->ada dilinoknosan oiponjahat it** hidrip dan borada 
yens oc=>m£fe taken nntnk tic&<ilnya kojahaton.
Ral~hol atari koadaan koadasn sokolilins dlaana $osooron$ 
Md-ip, ballt yans dakat ceportl koadaan sooial naafi^to^ 
&cnya afca** dilingfam&on iMtaah tanjrgonya oendiri ata^ yang 
lebih liaa dari it*» yalto coperti koadaan sooial okonoaiv 
caaycrckat dloana la hldnp*dan bcrca?l, aan^at ceapensamh 
i tin̂ Jcch Idkn orang dlfce&rdicn hari* ^

Faktor factor ini eoparti aisalnya k o a d m  rnaah 
ta&gs&nyat raillemiya, porgarclannya didalcst kolnarganya a- 
tan didaloa oasyarakat, koadacn oooial ekonoai nasyarokat 
dlocaa la Mdtp dan borconl. v
Adanya tenpat tincnal yans jolok, koadaan r*tnah tcngga 
yens tidak hcrconio/tidalr tontrea, cxmyebobkan fcorlantar-* 
nya anal: anak ooh inrnja tcrlalo bobas dalca porganlan dsn 
tidak tcrfcontrol dapat oontEbnltran perbuatan perbuatan pi 
dana coporti ponganlayacn, penenrian, pcrkooaan dan lain 
nob££ainya. P*?la dangan adanya koadaan social akonoai * 
yrnz Jelok, adanya poperongan, keaolarataa dapat oenic&^l- 
kan porbnatcm pidana oopcrti penenrian, perCTpokan, perfco- 
aeon dan lain soba£ainya* a

Dengan adanya ̂ raicn die ton yaltn cenffonai fcktor^ 
extern oenginzatkon kita kapada ajaran Hriainolotfi yaitu 
Rashab Linf0mn£an, Dasheb ini ocnitlk bcratkan kapada ko- 
odaen koadaan linsJmnffan dari.oipenjafcat dales oonocri co- 
bab sebab tiabnlnya kojehatan, ttaahnb ini oonentang panda* 
pat dari Loabroco dan nenokankan kapada ltnskxm^aD otan 
koadaan koadaan oasyarafcat oobc&ai cobab tlx&’rlnya keja- 
baton.

Oalah coorcnff dili dari dachab ini ialah G*Yo£do 
yanCEwcaat conantcaj nashab Italia* Kenomt bolian kojahat 
an bnkcnlah csoropakcn fcal yenrr anthropoleffio tap! ceoio- 
loffiotycnff soperti kejadian kojadicn lalnnya didalaa caa-

MiLl* -
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syirakat dik*iasal oleh haarat «enlr»»*
*Jadi keadaan aoolal sekeliling adalah *«at*» penba- 

nlhan nntnk kejahatan* Banyak orang dalam keblaaaan hid*ip 
nya ata*» tingkah laknnya dlkeoudlan harl^aaat dlpengar^hl 
oleh kaadaan llngknngaiuiya ata»t dipengamM kaadaan ling- 
k^ngannya* Bahwa kejabatan adalah nebagal aklbat darl«*ke- 
adaan yan&jjelek yang aengandmg benlh banih yang ŝ bnr 
YinVtk tlmb'>lnya kajahatan.  ̂ *

J *********** dlantara kadna faktor iten yang paling pa* 
nentnkan nnt^k tlab^lnya ke.jahatan ?

.^tnk aengatakaa bahwa faktor in tarn adalah labih 
oenenttkaa darl faktor extern* klranya adalah k^rang t«- 
pat« Kami katakan knrang tapat karena ada parbnatan pida
na yang dilaknkan oleh *eorang yang pribadinyâ baifc dan 
normal hanya karana takanan dan pengar»*h lingknhgan minal 
nya^parganlannya dangan orang orang-yan* jelek tabiatnya 
mtmn pengamh soslal.akonoml yang bnxMk^dia oalaknkan ®n- 
atn perbuatan pidana* Xtaalklan p̂ ila »*nt̂ k senonjolkan ha
nya faktor extern dangan mengabaikan baglt*? aaja faktor 
integn k*irang tepat karana ada perbuatan pidana ter- 
tent^ yang^terjadlnya hanya karana faktor intern saja de
part! pencirlan yang dllakukan oleh aeseorang yangowempi- 
nyal penyaklt kleptomanl atâ  parkoaaan yang dllakukan o- 
leh aeseorang yang neaD*myai penyaklt eexnaanlak, ^

Berdaaar hal ltn aaka adalah leblh teoat kala*i kl- 
ta katakan bahwa^antara faktor Intern dangan faktor extern 
Baling ae:spengar'’hl,«*klta tidak dapat manonjolkan begit-* 
aaja faktor yang saV» dangan mengabaikan faktor yang la- 
Innya.

Rita kenal didalam Kriminologi adanya naahab**Blo- 
^ociologia, ditaana mashab ini mengawinkan./ menggab^ngkan 
mashab Anthropologi dan masbab Lingk^ngaa* -abagai pelo- 
por lalah Ferri yang raengem̂ lrakan bahwa tlap tiap kejaba- 
tan adalah basil dari *tns*»r *ns*tr yang terdapat dalaa In-
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dlrldr* dan masyarakat. Bahwa nnagr IndiTid^wpada v&k&i ka- 
j^atan dllafc*tkan terdirl^atss d*ia ̂ ns^r kh'iB̂ a yait*?t
1. Kaadaan yang sampangarnhi indirld’* dad lahtrnya hing- 
. ga pada aaafc kajahaton tornebiTt dllakukan*

2* Bakat yang tardopat dal on Individ'*.*̂
Jadl kajahatan terjadi karana faktor Individ*! dan 

faktor lin£fc**ncan seperti p«irga*’lan# sosial akonosti dan la 
in lainnya,-

♦*) ibid# , hal,135* 136*
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BAB XV.
PftAKT&K PS8GADIUH TUITAHG DEUK PERKOSAAN.
Guna malangkapl uraian kaal oangenal maaalah parkooa

an yang kaal piXlh aabagal Judul skrlpsi ini, oaka kami ba ~ 
has menganal praktek pangadllan dldalaa aenghadapl perbuatan 
pldana parkooaan* Darl Baklan banyak parkara yang kami tall- 
tl pada Pangadllan fiagerl aaka parkara oangenal parkooaan 1- 
nl banyak yang merupakan parkara qumlr«

Syarot agar ouatu parkara merupakan parkara aunlr ia- 
lab apablla pe&untut uraua menganggap parkara ltu aabagai p#£ 
kara beraahaja ,deaiklin juga wongenal buktl sarta parlhal 
oenjalankan undang-undang dan hukuaan utaaa yang akan dikeqa 
kan tarhadap parkara ltu tidak lablh barat darl hukuaan pan* 
jara aelaoa-Xamanya oatutahun^Dan lagl ataa partimbangan 
praktls bahwa akan aanghamat waktu, piklran, tanaga dan bl * 
aya dalam aanyalaaalkan parkara tersebut»

Dalam Bab lnl kaal cantumkan parkara yang tolah dlpu- 
tuskan oXah Pengadilan Negerl Bondovoso yang kaal kutlp darl 
Pangadllan Tlnggl Jawa flour dl SurabayatKeputuaan banding 
dari Pangadllan Tlnggl Jam Tlraur dl Surabaya tarhadap Kapu- 
tuaan Pangadllan ftagarl Bondowoao,Keputuaan kaaaal dari Mah- 
kaoah Agung ataa hal dlataa;dan Kaputuaan Pangadllan Hagerl 
Denpaear di Danpaaar* Tang kamudlan akan kaml barlkan sadl - 
kit koaentar ataa kaputuaan teraabut*

Keputuaan-kaputuaan taraabut Ialah:
1• Untuk KaadiXan terdakwa barada dldalaa

tahanan sajak tgl .1-8-1963 *- 
Bo*3«/1969 B*

Demi KaadiXan Berdaaar Ketubanan Tang Haha Baa* 
Pangadllan Hegerl dl Bondowoao»yang mengadill parkara2 pldfe 
na talah aengaobll putuaan aabagai barlkut dalaa parkara

1 •nr.H.TraanavKooantar Ataa-negleman Hukum Aoara Dldalaa 
Peoarikoaan Dlouka Pangadllan Negori Atau H.I.R^W.Veraluya 
H *V • ,Jakartafhal*2fl0
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tardakwa:
Toh* alUa Mochdar. 

ucjut kira2 54 tahun«lahlr dan bartaapat tlnggal didaaa lada* 
aangan kulon , Kaceoatan ,Kawadanan dan Kabupatan Bondowoaotpa- 
karjaan Pagang.-

Pengadilan Negeri teroabut;
Telah aembaca aura12 pemerlksaan oaaontara ;
Talah mamba ca swat panyerahan parkara Ro.3^/1969 B. 

yang Masuat perintah bahwa tardakwa aupaya dlajukan diperai- 
dangan dan yang mamuat panatapan hari paraldangan dan parin* 
tah peaberltahuan Jakaa tantang aurat tuduhan kapada tardak-

Talah oandangarkan katarangan tardakva dan oaka!2;
Talah mendengarkan Juga peabacaah tuntutan Jakaa tyang 

makaudnya bahwa tarang tarbukti secara ayah keaalahan terda£ 
wa Aalakukan parbnatan yang ditudubkan kapadanya dibagian 
*Tarutama* oleh karana Itu la adnta aupaya kapada terdakwa 
dljatuhkan bukunan penjara lama nya 4 tahun dipotong ctaaa ta- 
hanan dan tardakva dllarang aalakukan praktak dukun;

Manlnbanglbahwa tardakwa dalaa aurat tuduhan dltuduh 
aabagai berlkut:
Tarutama s X■Bahwa la,tardakwa pada waktu2 yang tidak dapat 
gl dlkatahul dangan paati dalam tahun 1967 dan tahun 196B 
pendeknya dldalam atau dlaakitar tahun taraabut diataa^dima- 
na aaat itu tardakwa dikanal aabagai habib,at»u dukun atau * 
pun naaa2 lainnya yang aajanla dan banyak pengunjungnya f bar- 
teapat dlrumah tardakwa dldaaa Kadamangan kulon,Kecaaatan » 
Kawedanan dan Kabupatan Dondowoao atau satldak2nya dalam Ka* 
bupaten Bondowoao tdangan kakaraaan ataupun anoaman kakaraaan 
talah smakaa orang2 pereapuan (yang taraabut dlbawah ini) 
yang bukan lotrinya, perea puan2 oana akan mencari atau Ikut 
orang lain oenearl ayarat pada tardakwa,untuk aalakukan par* 
aatubuhan dangan tardakwa,dangan cara2 aabagai berlkuts 
a .bahwa tardakwa talah memanggll B.Ti allaa Mu'irab ketempat
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tldumya | kaaudian plntunya dikanoing darl dalaa dan tanpadl- 
ointa lablh dulutolah tardakwa nrnlut B*Ti alias ttu'irah di
tutup dangan bantal,lalu dangan pakaa tardakwa aanyingkap Iqa 
in panjang yang dipakal olab B.Ti aatalah tarbuka akhlrnya 
terdakwa aaaaaukkan kaaaluannya yang aadang tagang kadalaa 
kaaaluan aaksl dan dlgarak2an aahingga maniabulkan raaa ka» 
puaaan dangan kaluarnya air man! dari komaluan tardakwa;
b.bahwa tardakwa oula2 alnta pijat pada aakai Malsah alias 
Bok tfalljah,aakai aana lalu aau aalakukan karana dianggap 
aabagai guru dari auaai aakai.Tatapi aatalah aalasai tor* 
dakwa lalu aarabahkan tubuh aakai dllantai dangan kekara^ 
an tardakwa aoabuka kain panjang aakai dan aanuapangi aa& 
ai dangan aengeluar|an kaaaluannya handak maaaaukkan dlc^ 
laa kamaluan saksl,tatapi air maninya kaluar di pupu aak- 
ai .karana aakai bertahan; 
c .bahwa tardakwa talah aosabangunkan aakai Haridja lalu oig 
ta tolong pada aakai untuk dlpljat tapl kaaudian tahu2 
aakai olah tardakwa dirangkul dangan kadua tangannya dan 
aulut aakai ditutup dangan tangan aahingga aakai tidak <Ja 
pat bargarak apa2 kamudlan badan aakai dirabahkan ditaa - 
pat tldur dan tardakwa naik diataa badan aakai dangan raajg 
buka kain panjangnya f kaaudian tardakwa maaaaukkan koaalu- 
annya kadalaa kaaaluan aakai dan aaoalnkannya aahingga e$  
ngaluarkan air aani; 

d .bahwa tardakwa talah nanyuruh aaauk aakai f4aiaoanah kaka- 
oar tardakwa,aakai aana aau karana aangira akan aanariaa 
ayarat tatapi kaaudian pintu ditutup darl da laa olah tar
dakwa kaaudian tardakwa aaaagangi tubuh aakai dan aanoiua 
aakahandaknya.Satalah itu aakai dirobohkan kalantai aa - 
hingga tarlantang kaaudian kain panjangnya dlbuka olah 
terdakwa dan karana aakai takut dan tak bardaya ftardakwa 
lalu aanuapangi tubuh aakai dan aaaaaukkan kaoaluannya 
dalaa kaaaluan aakai aahingga aangaluarkan air aani;
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Subsidair II,
Bahwa terdakwa,pada wakfcu dan ditempat tersebut dldalam tu
duhan priraair,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sesa- 
orang atau lebih darl seorang yaitu sakai B,T1 alias Mairah, 
B.Maisah al.WalijahfB.Marldja dan B.Malmunah melakukan atau 
raembiarkan dllakukan pada diri mereka perbuatan cabul dengan 
cara meneium saksi2 #m®nyingkapkan kain panjang sakai2 sehing 
ga kelihatan kemaluannya atau memegang/menylntuh keraaluan 
saksi2 atau bagian tubuh saksi2 lainnya yang dirahasiakan.- 

Meniabang,bahwa terdakwa telah menyangkal atas segala 
tuduhan yang dltuduhkan kepadanya dangan menerangkan pada pa 
koknya sebagai berlkut:

bahwa terdakwa tidak merasa memperkosa keempat wanita 
dan segala tuduhan yang dltuduhkan kepadanya adalah fitnahan 
belaka;

bahwa terdakwa adalah Impotent (mati syahwat); 
bahwa terdakwa tidak merasa mempraktekkan secara per- 

dukunan,tetapi terdakwa memperaktegkan ajaran kitab suci A1 
Qur’an seperti yang dljalankan oleh Nabi2 yaitu misalnya de
ngan mengadakan pengajian pada malam jum’at dan aenafsirkan 
dalam bahasa yang mudah dimengertl pada pengunjung dan laln2 
nya;

bahwa diantara para pengunjung ada juga yang mlnta 
syafaat agar barang dagangannya laris dan sebagainya yang 
oleh terdakwa dibantu meaohon kepada Ttihan Tang Maha Esa;

bahwa meraang benar banyak pengunjung yang menglnap 
balk laki2 maupun perempuan,tetapi mereka ditempatkan di - 
tempat yang terpisahtyaitu laki2 diruang muka sedangkan o- 
rang2 perempuan ditempatkan diruang belakang;

Menimbang»saksi2 yang didengar keterangan mereka di 
bawah sumpah yaitu:
t.Bok Ti alias Muirah, 2,Maisah al.Walijah, 3*P.Walijah,
V.Maridja, 5«Pak Sjamsuri al.Mathali, 6«Maimoenah, didalaa 
sidang ma»ing2 telah menerangkan pada pokoknya sebagai
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berlkut:
Saksi Bok Tl alias Muirah;

Menerangkan bahwa banar saksi ber-sama2 dengan sua** 
minya yang manjadi murid terdakwa yang setia soring datang 
ketempat terdakwa, karena terdakwa dianggap sebagai saorang 
Mukmin,turunan Nabi yang bisa dlpercaya;
-bahwa saksi juga Bering menginap barsama suaminya dirumah 
terdakwa;
-bahwa selama saksl bersama suaminya menjadi murid terdak
wa tbelum parnah diajar sasuatu ilmutmelainkan hanya dibe- 
rl syarat2 berupa kemenyan saja yang raaksudnya saksi seke 
luarga dapat selamat dial am dunia dan alam akhir dan mu - 
dah mencari rejekl dan nafkah;
-bahwa apabila datang kerumah terdakwa,saksi sering mamba- 
wa beras dan sebagainya sebagai bulu bekti,bahkan suaminya 
pernah dlmintai kambing oleh terdakwa;
-bahwa pada suatu malam,kira2 bulan oktober 1967,sekira jam 
20.00 saksl dipanggil oleh terdakwa masuk kekamar tidurnya, 
kemudian pintu ditutup dan saksl disuruh ngemut keraaluan 
terdakwa,yang karena saksi takut dan percaya kalau menta - 
ati perlntahnya akan mendapat syafaatmmaka dlikutinya apa 
yang diperintahkan;
-bahwa keesokan haririya jam 3.00 pagi saksi dipanggil ter - 
dakwa lagi masuk ketempat tldurnya dirumah sebelah Barat 
yang kemudian dikancing oleh terdakwa;
-bahwa kemudian terdakwa tanpa kemauan saksi lalu disetubu- 
hi ,dlmana saksi pada waktu itu dalam keadaan takut dan 
tak berdaya;
-bahwa saksl tidak berani menjerit dan menutup mulutnya de
ngan tangannya sendiri karena takut kedengaran suaminya 
yang mungkin menimbulkan perkelahian antara terdakwa de - 
ngan suaminya;
Sakai MaisaH, al.Walilah.

Menerangkan bahwa saksi pada waktu menginap dirumah
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terdakwa,dimana la mengikuti suamlnya kegurunya yaitu tar
dakwa pada suatu malam sekira jam 23*00 malam dlbangunkan 
terdakwa untuk minta pijat;
-bahwa karana tardakwa dlanggap sebagai guru suamlnya maka 
permintaan terdakwa diturutl,tetapi kemudian tubuh sakai 
lalu direbahkan dllantai dan kemudlan dangan kekerasan la 
memaksa membuka kain panjang yang dipakal saksi keatas; 
-bahwa saksi lalu mempertahankan dlrl sehingga terdakwa ha 
nya berhasil membuka sampai paha saksi;
-bahwa saksi mengeluarkan kata2 agak keras/menjerlt "Aduh 
Masya Allah” dengan maksud supaya didengar orang lain; 
-bahwa terdakwa lalu menuapangi tubuh saksi dengan mengelu 
arkan kemaluannya dengan maksud akan menyetubuhinya,teta- 
pi karena saksi bertahan»kemaluan saksi hanya dimasukkan 
dlantara paha saksi yang sebelah atas dan air maninya ber- 
ceceran membasahl paha saksi,sehingga tak berhasil dimasuk 
kan kekemaluan saksi;
-bahwa setelah terdakwa pergi,saksi menemui auaminya mence* 
ritrakan perbuatan terdakwa kepada suamlnya;
-bahwa suamlnya juga menyingkap kain panjang saksi dan me * 
raba pahanya yang dlbasahi air mani oleh terdakwa;
-bahwa saksi dan suamlnya lalu meninggalkan rumah terdakwa 
karena merasa malu;
Saksi P>Wali.1ah alias Mangkuprodio.

Menerangkan bahwa benar istri saksi pada suatu ma - 
lam ketika menginap dirumah terdakwa#melaporkan bahwa la 
dlganggu/digoda terdakwa;
-bahwa ia(saksi) menyakslkan paha istrinya dan ketika dlra- 
ba basah kena air mani;
Saksi Marid.1a»

Menerangkan,bahwa pada suatu malam seklra jam 2 ma
lam, waktu saksi sedang menginap dirumah terdakwa mengikutl 
suamlnya dibangunkan oleh terdakwa dlsuruh memijat dengan 
minyak kelapa;
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-bahwa kemudian saksi dirangkul oleh terdakwa dengan kedua 
tangannya sehingga tidak dapat bergerak lagi;
-bahwa kemudian badan saksi dirobohkan ditempat tidur dan 
buru2 terdakwa lalu menaiki badan saksi;
-bahwa kemudian terdakwa membuka kain panjang saksi,kemudi
an dengan paksa terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan 
saksi;
-bahwa pada waktu saksi disetubuhi terdakwa,saksi tidak bi- 
aa berteriak karena mulut saksi ditutup dengan tangan ter
dakwa;
-bahwa saksi beberapa hari kemudian lalu menoeritrakan keja 
dian tersebut kepada suamlnya,yang kemudian karena apa ti
dak tahu,saksi lalu dioerai oleh suamlnya dan dlkembalikan 
kepada orang tuanya tanpa dlberl sesuatu apa;
Saksi F«S.1amsurl al.Mathali.

Menerangkan,bahwa saksi sebagai murldnya terdakwa 
yang setia karena menganggap terdakwa sebagai wall yang 
hormatttelah serlng membantu terdakwa dalam hal urusan da- 
gang atau urusan pribadl terdakwa lainnya,tanpa menerlma 
suatu upah darl terdakwa;
-bahwa disamping itu istri saksi juga dipercayakan pada ter 
dakwa untuk membantu masak2 dirumah terdakwa;
-bahwa saksi sudah merasa cukup berkorban kepada terdakwa; 
-bahwa pada suatu ketika istrinya lalu tidak mau diajak ke- 
rumah terdakwa tanpa sesuatu alasan;
-bahwa setelah di*desak2 istrinya baru mengakui bahwa la te 
lah diperkosa oleh terdakwa;
-bahwa karena saksi sangat merasa kecewa dan menyesal,lalu 
menceraikan istrinya dan memulangkan ke orang tuanya; 
-bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada yang 
berwajib;
Saksi Maimoenah*

Menerangkan,bahwa saksi serlng mengunjungi terdakwa 
untuk mencari syafaat agar selamat dialam dunla sampai di-
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akherat serta agar laris Jualan rujak;
-bahwa la percaya kepada terdakwa,karena menurut keterangan 
tetangga2nya,terdakwa adalah dukun yang termashur dan ma - 
sih keturunan Nabi;
-bahwa karena percaya segala perintah terdakwa dituruti,bah 
kan kejadian saksi tidak diijinkan pulang dan disuruh ber- 
malara dirumah terdakwa;
-bahwa kemudian pada malam tersebut kira2 Jam 10 malam sak
si didatangi terdakwa dan diajak uasuk dalam kamar tldur * 
nya;
-bahwa karena dlkira akan diberi syafaat saksi ikut,tetapl 
ternyata tahu2 pintu ditutup darl dalam dan saksi dipegangi 
tubuhnya serta diciumi sekehendaknya,kemudian dirobohkan di 
lantal kemudian kain panjangnya dibuka sehingga kemaluannya 
kelihatan karena saksl tidak memakai celana,kemudian badan 
saksi ditumpangi dan mulut saksi ditutup sarna tangan terdak 
wa sehingga tidak berdaya apa2;
-bahwa kemudian saksi disetubuhi oleh terdakwa sedang saksi 
tidak bisa berbuat apa2 karena ditutup tangan terdakwa yang 
begltu kuat,sehingga tidak bisa melawan;

Menimbang,bahwa sekarang perlu dibuktlkan segi hu -
kumnya;

Menimbang,bahwa para korban yaituBok Tl alias Muirah, 
Malsah al*Walijah,Maridja dan Malmunah adalah bukan istrl 
terdakwa sudahlah terang dan tidak perlu dlbuktlkah lebih 
lanjut,karena tidak dlsangkal oleh terdakwa;

Menimbang,bahwa terdakwa telah dengan kekerasan atau 
pun ancaman kekerasan memaksa para korban tersebut untuk 
bersetubuh dengan terdakwa telah terbuktl dengan adanya ke-* 
terangan2 para saksi dibawah sumpah tersebut diatas antara 
lain sebagai berlkut:
-bahwa terdakwa tanpa kemauan saksl Bok Tl telah menyetubu- 
hlnya yang waktu itu dalam keadaan tak berdaya dan takut; 
-bahwa terdakwa telah mencoba memaksa saksl Malsah al*Wali-
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jah untuk bersetubuh dangan cara tubuh sakai dirubuhkan se
cara paksa oleh terdakwa dilantai dan kemudian dangan kaka-* 
rasan la memaksa membuka kain panjang yang dlpakai saksi ke 
atas;
-bahwa kemudian tardakwa menurapangi tubuhnya saksi dengan me 
ngeluarkan kamaluannya, tetapi karana saksi bertahan,kemalu- 
an saksi hanya bisa dimasukkan diantara paha saksi;
-bahwa tardakwa telah merangkul saksi Marldja dangan kedua 
tangannya dan kemudian mulut saksi ditutup dengan tangan 
terdakwa sehingga tidak dapat bergarak apa2;
-bahwa kemudian badan saksi dirobohkan ditempat tidur dan ka 
mudian terdakwa menalki tubuh saksi dengan membuka kain pan 
Jang saksi dan kemudian dangan paksa terdakwa memasukkan ke* 
maluannya kedafcam kemaluan saksi sampal terdakwa mengeluar- 
kan air mani;
-bahwa terdakwa telah memegang tubuh saksi Malmoenah serta 
mencium sekehendaknya kemudian merobohkan tubuh saksi kelag 
tai da* kain panjangnya dlbuka serta mulut saksi ditutup da 
ngan tangan terdakwa sehingga tidak berdaya kemudian menye- 
tubuhi saksi yang sudah tidak berdaya;

Menimbang,bahwa mesklpun keterangan saksi tersebut 
dlatas berdiri sendiri,namun karena perbuatan terdakwa yang 
sejenis yang berturut turut dllakukan pada beberapa orang 
saksi maka dapatlah keterangan saksi tersebut merupakan pern 
buktlan berenteng/ketting bewijs yang bisa dipertanggung ja 
wabkanj

Menimbang,bahwa salain darl pada itu terdapat juga 
petunjuk2 untuk menguatkan keterangan saksi tersebut dlatas 
yaitu saksi Walijah al Mangkuprodjo yang menyaksikan waktu 
Istrinya memberi tahu diganggu oleh terdakwa,ia meraba paha 
istrinya dan benar telah basah kena air mani;
-bahwa melihat tubuh terdakwa yang jauh leblh besar dan ku- 
at dibanding tubuh para korban maka sangat beralasan apa - 
bila waktu para saksi dlsetubuhl tidak bisa berbuat apa2;
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-bahwa pada waktu itu terdakwa dalam kedudukan aabagai guru 
atau nama2 lainnya yang sangat dieegani oleh banyak murid2 
nya terraasuk para korban,maka tidaklah mengherankan kalau 
para korban waktu itu berada dalam keadaan ketakutan serta 
sungkan sekali untuk aegera raelaporkan kapada yang berwa - 
jib atau orang lain;

Menimbang,bahwa berdasarkan ataa pertimbangan2 ter - 
sebut diatas maka terang terbukti secara ayah dan meyakln - 
kan bahwa terdakwa tersebut diatas telah melakukan perbuat
an sebagai yang dituduhkan kepadanya dibagian Terutama, per
buatan mana diatur dan dlancam oleh ketentuan pasal 235 K. 
U.H.P.oleh karena ltu la harus dlhukum;

Menimbang,bahwa karena tuduhan terutama telah ter - 
bukti,maka tuduhan subaidair tidak perlu dibuktikan lebih 
lanjut;

Menimbangtbahwa dalam pengadilan akan menjatuhkan 
hukumannya terhadap terdakwa,maka Pengadilan Negeri akan 
mengingat hal2 sebagai berlkutt
-bahwa terdakwa mungkir keras,sehingga raempersulit jalannya 
persldangan;
-bahwa terdakwa telah menodai agama dengan cara terdakwa me 
ngaku mengajar/ahll agama telah menarik banyak pengikut , 
tetapi kemudian ternyata terdakwa telah menyalah gunakan 
kedudukannya dengan menodai beberapa orang desa yang ku - 
rang pengetahuannya;
-bahwa korban akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya 
terbatas pada seorang saja tetapi lebih dari pada itu; 
-bahwa akibat perbuatan terdakwa pun sangat berat bagl pa
ra korban karena dlantara mereka yaltu Maridja terus dlce- 
ral oleh suaminya,karena merasa sangat kecewa dinodal ter
dakwa;
-bahwa terdakwa pemah dihukum;

Hal2 mana merupakan hal yang sangat memberatkan da - 
lam Pengadilan Negeri akan menjatuhkan putusannya;
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Mengingat,kecuali dart ketentuan pasal 285 K.U.H.P. 
tersebut diatas juga ketentuan Bab.Ke X dan pasal 378 dari 
Reglemen Indonesia Yang diperbaharui;

Manfiadili:
Mempersalahkan terdakwa tersabut diatas yaitu:

Ha.1l Toha al.Mochdar. 
melakukan kejahatan ; * Porkosaan “

Menghukum oleh karenanya dengan hukuman penjara se- 
lama cmpat tahun;

Menentukan(bahwa waktu terdakwa ada didalam tahanan 
(meskipun penahana itu dilakukan tidak lantaran surat perin 
tah) sebelura putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan se- 
luruhnya dari hukuman tersebut;

Menghukum terdakwa pula merabayar biaya perkara ini.- 
Demikianlah dlputuskan pada hari ini,Seninftanggal 

H  April 1969 oleh kamit Muh Asrauni S.H* Hakim Ketua,F,X .Sa
mi Jo S.H, dan Soekartono S.H* Hakira2 anggauta, yang oleh ka- 
rai pada hari itu juga diucapkan didalam sidang dengan diha- 
diri oleh Hairuman Jakaa dan Soemono Panitera-pengganti*-

Hakim Ketua. 
ttd./Muh Asmuni S*H.

m

Hakira2 Anggauta* 
ttd./F.X.Samljo S.H, 
ttd./Soekartono S.H,
Untuk turunan syah. 

ttd./Soemono*
Demikianlah Keputusan Pengadilan Negeri Bondowoso 

yang dapat kami kutip dari Pengadllan Tinggi Jawa Timur di 
Surabaya. Baiklah terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Bon
dowoso ini kita kemukakan beberapa oatatan atau pendapat,
1.Kami raenyetujui Keputusan Peagadilan Negeri Bondowoao itu 
terutama caranya memformulerlng keputusan itu amat Jelas.

Panitera-yengganti. 
ttd*/ Soemono.
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2.Jug* didalara Pengadilan Negeri tersebut menguraikan segi 
hukumnya yang dipakai sebagai dasar dari keputusannya,di- 
uraikan dengan jelas don tepat sekali*
Bahwa unsur-unsur darl pasal 265 K*U*H.P, secara jelas di-
uraikan sebagai suatu bukti yang menguatkan bahwa unsur -
unsur yang mengkwalifisir suatu perbuatan menjadi suatu
perbuatan pidana perkosaan,telah dipenuhi.Sehingga karena
nya tanpa ragu-ragu Xagl Pengadilan Negeri tersebut mem -
peralahkan terdakwa melakukan kejahatan Perkosaan*
Hal ini sesuai dengan apa yang tercantura dalain pasal 23
dari Undang-Undang No.1V Tahun 1970 yang memuat ketentuan
bahwa putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar putusan itu,juga pasal-pasol tertentu serta
peraturan-peraturan yang bersangkutan yang dijadikan da -2sar untuk mengadili*

3.Hal-hal diatas amat berfaedah terutama dalam hal:
a.adanya suatu kepastian hukum karona putusannya tersebut 
berdasarkan atas alasan-alasan serta dasar-dasar yang 
diuraikan secara jelos dan tepat*

b.terhadap perkara tersebut yang telah dlputuskan oleh Pe 
ngadllan Negeri,diajukan bending kehadapan Pengadilan 
Tinggi. Karena dengan demikian Pengadilan Tinggi akan 
dapat melihat duduk persoalannya dengan jelas.

c.juga untuk menghindari suara-suara yang bernada negatif 
yang bersifat penilaian terhadap keputusan dari Pengadi
lan Negeri tersebut,dari para pencari hukum.
Penilaian mana terutama ditujukan terhadap alasan̂ -alasan 
atau dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai landasan di-
' dalam Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya*
Dengan mencantumkan dengan jelas alasan-alasan serta da* 
sar-dasar hukum yang menjadi landasan»maka suara yang ne 
gatif tersebut dapat dihindari.

2.Undang-Undang No«H Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentu- 
an Pokok Kekmasaan KehakimactDepartenen Penerangan R.I., hal .8
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2.Keputuaan Pengadilan Tinggi Jana Timur di Surabaya.

Ho.?S / 1969 Pld.
Demi Keadilan Berdaear Ketuhanan Tang Maha Eaa.
Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ,mengadili 

parkaro2 pidana dalam peradilan tingkat bandingaa,dalam si* 
dang permusycwaratan talah menjatuhkan putuaan aebagai tar* 
tere dibewah ini dalam perkaranya terdakwa;

ffaii Toha alias Kochdar 
unsur kiro2 34 tahun»lahir dan bertempat tinggal didasa Ka - 
demangan Kulon,Kecanatan,Kawedanan dan Kabupaten Bondowoso* 
pekerjaan dagang. Terdakwa barada didalam tahanan sejak 
tanssol 1-5*1963.

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah nenbaca:

1,Surat2 perkara beoerta turunan putusan yang telah dijati& 
kan oleh Pengadilan Negeri Bondowoao terhadap tardakwa H& 
ji Toha alias Mochd&r tertaaggal 14 April 1969 No.36/1969 B 
yang pokok putuoannya berbunyi sabagai berikut: 
"Kempercalahkan terdakwa tersebut diutas yaitu:
" Haji Toha al.Kochdar*
ttmelakukan kejahatan:*Perko»aan*
m̂anghukmn oleh karenanya dengan hukuman penjarm selama: 
n£rcpat tahunj
"ftenentukan,bohKa vaktu terdakwa ada didalam tahanan (mas- 
"kipyn penabanan itu dilakukan tidak lontaran aurat perifl 
wtah) oebelua putusan ini menjadi tatap akan dikurangkan 
*seluruhnya dari hukuaan tersebut; 
nMenghukun terdakwa pula aembayar biaya perkara ini.* 
2*Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pe
ngadilan Negeri Bondowoso,bahwa pada tanggal 19 April 
1969,Haji Toha al.Jtochdar,terdakwa telah mengajukan per- 
raohonan agar supayo perkaranya yang telah diputus oleh 
Pengadilan Hegerl Bondowoso dengan putusannya tertanggal
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14 April 1969 No .33/1969 B.diporiksa dan diputua dalasi tiisg- 
kat banding;

Manlabang , bahwa parmohonan akan pemtrikaaan dalam 
tlngkat banding dart tardakwa tarsabut talah dlajukan dalam 
waktu dan dangan cara yang talah dltantukan didalam Undang- 
undang dan olah karana Itu parmohonan tersebut dapatlah di~ 
teriaaj

Menimbang 9 bahwa Pengadilan Negeri Bondowoao dangan 
putusannya tertanggal 14 April 1969 No.36/1969 B, atas da - 
ear yang talah dipertiabangkan didalaanya dangan tapat ta - 
lah raeaperaalahkan terdakwa tersebut diatas malakukan keja- 
hatan yang dltuduhkan kapadanya dan dangan tapat pula a«nj& 
tuhfcan hukumaa kapada terdakwa tarsabut ,olah karena itu pu
tusan Pengadilan Negeri Bondowoso tsrsobut diatas dapatlah 
dlkuatkanj

Mengingat akan paaal2 16 a/d 19 Undang2 Darurat No*1 
tahun 1951»P«a&l 285 K.U UUP.,pasal 373 H,I,R*bersaabung da 
ngan pasal II Aturan Peralihan UndangS Dasar Republik Indo
nesia tahun 1945;

Mengadill:
Meneriraa parmohonan akan pemerlksean daljm tlngkat- 

bandingan dari tardakwa tersebut;
Menguatkan putusan Pangadilan Negeri Bondowoso ter- 

tanggal 14 April 1969 Wo.38/1969 B. tentang tardakwa tar
sabut diatas;

Memerintahkan penglrliaan soholai turunan rasai dari . 
putusan ini dangan disartai berkasnya perkaro kepnda JCepala 
Pangadilan Negeri Bondowoso;

Demikianlah dlputuskan pada hari:Kamlft,t«n«gal J_Fa- 
bruarl 1900 Tu.luh pululnoleh karai Soatoreo £>*K,,Hakia pada 
Pangadilan tinggi tarsabut diatas dim pada hari dan tang- 
gal tarsabut diatas tarus dlucapkan olah kami,Hftkizs terse- 
but dengan dlhadiri oleh Panitera-Pengganti E.W^hjuningaih.- 

Panitera -pengganti Hakim
ttd./fe.Wahjuningsih* ttd,/SoatoaoSH•
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3.Ioputuoan Hahkaraah Agung Ropublik Indonoaia*
Pool Koadllea Bordanar Kotuhanan Yatvt ttaha Eoa.

Putunan 
Hahkaaoh Agvmg 

IUW0S41 K / *r./ 1970*-
mQOgadlli porkara pidana dalam tingkat kaoaol talah mon̂ ara- 
bil putusan oebofiai borikuts

Wahkamah A$unjj toraabut;
Hoabaca putusan Pongadilan ftogori Bondowoao tangcal 

14 April 1969 lio.38/1969 B.,dalaa putuaaa mans tordokwa:
Haji Toha alias Mochdar,umur kira2 54 tahun» lahir 

dan bortoapat tin&gal didooa Xadomangon Kulon, Kocamatan, 
Kawadanan dan Kabupaton Bondowoao,pakorjaan dasang; 
ponuntut kaoaol (barada dalam tahanan aajak tangcal 1 A£Ub~ 
tua 1968);
yang diajukan dimuka paroidon^an Pongadilan Hajari toraabut 
karona dituduh:
Torutama:
2.Bahwa ia,tordokw» pada waktu yonfi tldak dapat la$i dika - 
tahui dengan paatl da lacs tahun 1967 dan tahun 1968 pondajj 
nya didalam tahun atau diaakitar tahun toroobut diatao,d£ 
m m  oaat itu terdakwa dikanal aabajjoi habib,aurupatau dtj 
kun ataupun nama2 lalnnya yana oojonia dan banyak ponsun- 
Jungnya,bortoapat diruaah tardakwa dldoaa Kademangan Ku * 
Ion , Kocaoatan | Kawadanan dan Kabupaton Bondowoao atau ao - 
tidakZnya dalam Kabupaton Bondowoao donjon kokoraaan atau 
pun oncoaan kokoraaan talah aacaksa oran^2 porcapuen 
(yang toraabut dibawah ini) yan£ bukan iatrinya*porcapuan2 
mana akan oonoorl atau ikut oran& lain aonoari oyarat pa* 
da tordakwa,untuk molakukon poraotubuhan dongan dongon 
terdakwa»dongan caro2 soba^al borikuts 
a.bahwa tordakwa talah mamanggil B*T1 alias Muirah kotcn- 
pot tidurnyo ,komudian pintunya dikancinff dari dalaa dan 
tanpa diainta lobih dulu,oloh tardakwa mulut B.Ti allao
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Kuirah ditutup dangan bontaX,Xolu dangan pakoa tordokua 
oonyingkop Iain panjong yong dipakai oloh B#?i ootoXoh to£ 
buka okhirnyo tordokua acoaoukkon koaaluannya yang oodang 
togong kcdolon kcmaluon aakal don dl-gerok2on oahlngga aa- 
nimbulkon roaa kopuooon donjon koXuornyo air aanl dari ka* 
aaluan tordokua;

btbohxm tordokua muXo2 olnta pijot pada aakal Holaah aliao 
Bok UaXljahiaokal m m  XoXu nau oaXakukan karana dlanggap 
aabogai guru dorl ouani oakoi «~Tatapl ootoloh aoXaaal tor- 
dokua lolu aarobahkan tubuh ookal diXantai dongan kakorao- 
on tordokua ncabuka koln panjong aakal don aonuapangl tu - 
buh oakoi dongan mongaXuarkon kcaaluannya hondok ocmoauk - 
kan didoXast kooaluon oakoi ,tota pi air oaninya koluar dipu- 
pu aakal karcno oakoi bortahanj

c*bahua tordakua tolah ooabangunkan aakal Maridja XoXu data 
toXong pada oakoi untuk dipijot totopi koaudlan tohu2 aok- 
ol oXoh tordokua dlrangkul donjon kodua tangannya dan c*u- 
Xut oakoi ditutup dangan tangan oahlngga oakoi tldok da pat 
borgarak opa2 keaudlan badon oakoi dirobohkon diteapot ti- 
dur dan tordokua naik dlotao badan aakal dangan noabuka kgi 
In panjan^nya ,koaudlan tordokua noaaoukkon kcnaXuannya ko- 
daXaa kaaaluon ookal dan taenalnkannya oahlngga mongoXuar - 
kan oir aanl;

d#bahua tordokua toXah nonyuruh aakal Halnoonah kokaraar tor* 
dokua*ookoi raana nau karona aongira akan manorina oyarot » 
totapl kooudlan plntu ditutup dari daXact oloh tordokua ko~ 
oudian tordokua taooogongl tubuh aakal dan aonclual oakaho& 
daknyo.-SotoXoh Itu aakal dirobohkon koXantai aahlngga to* 
Xontang koaudian kaln panjongnya dlbuka oXoh tordokua don 
karono aakal takut dan tak bordoyo,tordokua XaXu oonuapa - 
ngi tubuh oakoi dan ccoaoukkon keaaXuannya kodoXan kcaaXu- 
an ookal ahingga oongaXuarkan air oani;

Bahwa la tordakua, pada uaktu don dlteapat toraobut dldaXao
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tuduhan prinair(dengan kekerasan atau ancaoan kekertun se- 
seorang *t«u lebih dari seorang yaltu ssksl B.Ti alias Mai* 
rah,B.Kaiaah alias Valljah»B«Maridja dan Haimoenah mekaku - 
ken atau menblarkan dllakukan pada dirl mereka parbuatan ca 
bul dengan car# nanoiumi aaksi2,oenylngkap kain penjang sa& 
ai2 sehingga kallhatan kemaluannya atau aeaegang/aenylntuh 
keoaluan aakai2 atau baglan tubuhnsaksl2 lainnya yang dlra- 
haelakan;dengan aeaperhatlkan pasal 2#5 K*U.H#P* dan paaal2 
H»X.B*yang bersangkutan#penuntut kasasi talah dlnyatakan 
bersalah aelakukan kejahatantsebagaioana tercantua dalaa 
aaar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya 
berbunyi sebagal barlkut;

Menpersalahkan terdakwa toraabut diatas yaltu:
HaJl Toha alias Mochdar»»clakukan kejahatan "perkoaaan";

Henghukua olah karananya dengan hukuaan penjora se-» 
lama Enpat tahun;

Menentukan,bahwa waktu terdakwa ada didalam tahanan 
(meaklpug penahanan itu dilakukan tldak lantaran surat pe- 

rlntah)aabelun putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan 
ssluruhnya dari hukuaan tereebutj

Kenghukun terdakwa pula naabayar biaya perkara ini; 
putusan oana dalaa peoerikeaan tlngkat banding telah dlkuat- 
kan olah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tang* 
gal 5 Februarl 1970 No*75/1969 Pid*,yang araar lengkapnya be£ 
bunyi aabagai berlkut s

Menerloa peraohonan akan pamarikaaan dalaa tingkat 
bandingan dari terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoao ter - 
tanggal H  April 1969 No.38/1969 B* tentang terdakwa terse
but diatas;

Meaerlntahkan penglriaan sehelai turunan rani dari 
putusan Ini dengan dlaertal berkaanya perkara kepada Kepala 
Pengadilan Negeri di Bondowoao;

Menglngat akan akta tentang panuntutan kasasi yang
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dlbuat oloh Panltora Pon^antl pada PangadlXan Ifogorl Bondg1 
uooo yans raonorantfkan, bahwa pada tansijal 24 Fobruarl 1970 
ponuntut kaoaal tolah aongajukan parmohonan koooal torhadap 
putudan Pon^odllan Tinsel toraobut;

Uoaporhatlkan rloaloh kaaaol tortanggol Bondowoso ,
10 Karat 1970 dari ponuntut kaaaol yang dltorlraa dl kopani- 
taraan PongodlXan Hogorl Bondowoso pada tansgal 10 Harot 
1970*

Mollhat koalapulan tortuXlo dari Jakoa Asuns tanggaX 
7 Soptcabor 1970 Uo.40/1970 dalora koalmpulan mono Jakoa A - 
sun^ pada pokoknya borpandapat f bahwa klranya ftahkaaoh Agung 
akan aonolak parmohonan kaaaol toraobut;

Mallhot ourat2 yana boraanefcutan;
Monlmbons torloblh dohulu,bahwa noaklpun bordaoarkan 

paaaX 70 Undong2 No.13 tahun 1965 aojak Undanfi2 toroobut 
lal borXaku pada tansaal 6 Jull 1965 Undang2 rtahkooah Agunj 
Xndonoola dlnyatakan tldak borXaku Xagl,nanun balk karona 
Bab XV dari Undang2 toraobut hanya aongatur kodudukan,ouou- 
nan dan kokuoooan Hahkaoah Aguna,raaupun karona Undang2 yang 
nonurut paeol 49(4) dari Undan#2 Itu mangatur aoara kaoaal 
Xoblh lonjut boXua ada,maka Kahkaaah Agung borpondapot,bah
wa paaaX 70 dari Undang2 toraobut dlatao haruo dltofolrkan 
aodoolklan^oohingga yang dlnyatakan tldak borXaku Itu bukag 
lah Undang&lahkaaah Agung Indonoola dalon kosoXuruhan,aola« 
Inkan khuouo oongonal kodudukan,ouounan dan kokuaaaon Mahkg} 
cah Agung,oXoh korona mono haX2 yang aongonal acara kaaaol 
Hahkaaah Agung aaolh porXu monggunnkan kotontuan2 da lea Un- 
dang2 Mahkaaah AgCing Indonoola toroobut;

ttoniabang *bahvca putusan Pan&adllon Tlnggl toraobut 
tolah diborlfcahukan kopada ponuntut-kaaaol pada tanggol 19 
Fobruarl 1970 dan ponuntut kaaaol toXah aongejukon poraoho- 
nan kaaaol pada tansgal 24 Fobruarl 1970 aorta rlaaXoh kaoa 
olnya toXah dltorloa dl koponltoraon PongadlXan tlogorl Bon- 
dowooo pada tonggal 10 Ho rot 1970,dangan doalkian ponsoho -
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nsu kasasi taraabut beserta alasan2nya telah dlajukan dalaa 
tanggang2 dan dengan oara menurut undang2,olah karana mana 
permohonan kasaal taraabut formil dapat diterima;

Menirabang,bahwa kabaratan yang diajukan olah panun - 
tut-kasaal pada pokoknya adalaht
•bahwa keterangan para aakal se*olah2 audah dlatur sebelua- 
nya dan dangan aangaja dllakukan untuk menjatuhkan naaa b§ 
1k penuntut-kasaai;

Henirabang:
<*bahwi kabaratan itu tidak dapat dlbanarkan karana 

kabaratan sexaacam itu pada hakekatnya adalah manganai peni- 
lalan haall peabuktian yang beraifat pangbargaan tantang su 
atu kenyataan,hal oana tidak dapat dlpertlmbangkan dalam 
tlngkat kasasi, dari aabab tidak manganai hal kelalaian meae 
nuhi ayarat yang diwajlbkan olah undang2 atau karana kaaa - 
lahan nantrapkan atau malonggar paraturan hukum yang berla- 
ku aabagaioana dimakaud dalam pasal $1 Undang2 No*13 tahun 
1965;

Menimbang , walaupun damlklan putusan judex fact! ha - 
rus diparbalkl aabab judax faotl barpandapat tarbuktl paaa£ 
kosaan tarhadap 4 (eapat) orang yang aaharusnya menjadi pa
rser kosaan dllakukan eapat kali;

Meninbeng,bahwa bardaaarkan alaaan2 yang dluralkan 
diatad,pula karana tidak ternyata bahwa putusan judax faotl 
bartantangan dangan hukum dan/atau Undang2,maka parcohonan 
kaaasl taraabut harus d&tolak dangan nenperbaiki dictum pu
tusan Pengadilan Negeri taraabut diatas;

Memperhatlkan paaal2 Undang2 yang bersangkutanj

Manolak permohonan kaaasl dari penuntut-kaaasi ;
Haji Toha alias Mochdar tersebut;

Meraperbalki putusan Pengadilan Negeri Bondowoao tang- 
gal 14 April 1969 No.33/1969 B sakedar manganai penyebutan 
kwallflkaslnya sehingga berbunyi aabagal berlkut:
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MPamerkoaaan Pllakukan Empat Kali" 
Menghukum panuntut-kasasl tarsabut untuk oaabayar bl- 

tya parkara da lan tingkat ini;
Oenlklanlah dlputuskan da lam ra pat permusyawa ra tan 

da hari sabtu,tanggal 29 Mai 1971 oleh Prof,R.SardJono 3*H.t 
Wakll-Ketua aebagal Ketua, Z*Aalkin Kusuaah Ataadja 3«H, dsn 
Sri tfidajatl tflratuo Soaklto 3.H*|Hakim2 Anggota dan dlueap - 
kan dalaa aiding tarbuka pada hari Sabtu tanyl 26 Junl 1971 
olah Ketua tersebut,dengan dlhsdlrl olah Z,Aalkin Kusumah At* 
madja 3,H*,dan Sri Wldojatl Vlratno Soaklto S,H.,Haklm2 Ang - 
gota,tldak dlhadlrl olah Jaksa Agung dan dlhadlrl oleh Fatl - 
cash 3lregarfPanltera Penggantl Luar Blasa,serta tldak dlhadl
rl olah penuntut-kasasi.-

Anggota-Anggota: 
ttd./Z.Aalkin Kusumah Atoadja 3H. 
ttd./Sri Vfldojatl Wlratmo Soaklto SH* 

Panltera Penggantl L.B* 
ttd./Fatloah Sir agar.

Ketua. 
ttd*/Prof.R.Sardjona 3H

untuk sallnan 
Panltara Panggantl LB 

Mahkaaah Agung*

ttd*/Fatlmah Siregar*

Balklah kamudlan akan kaml barlkan sadiklt ulaoan 
tsrhadap keputusan Pengadilan Tlnggl Surabaya dan Keputusan 
Kshkaoah Agung Rapubllk Indonesia*
Pandangan kaal atas kedua putusan distas lalah;
1*9atuju atas putusan Pengadilan Tlnggl tersebut yang mengu- 
atkan putusan Pengadilan Hagerl Bondowoso •
Hal Ini tlada lain karena dasar2 hukun sarta alasan2 yang 
dlpakal sebagal pertlmbangan dalaa zaemutuskan parkara itu 
olah Pengadilan Hagerl Bondowoso amat tapat dan beralasan.
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2*sedang putusan Mahkamah Agung memperbaiki putusan dari 
Pengadilan Negeri Bondowoao taraabut sakadar manganai pa- 
nyebutan kwalifikaainya dari "perkosaan" diparbaiki raenj£ 
di "Pemerkosaen Dllakukan Emfft kali71*
Dangan adanya perubahan ataa kwalifikaeinya itu timbul 
pertanyaan pada diri kaai,apakah perbuatan panuntut kasa
si terhadap saksi Maisah alias Bok Walljah tersebut neru* 
pakan parbuatan perkosaan aenurut pasal 255 K*U.H.P.? 
Walaupun parbuatan panuntut kasasi terhadap saksi Maisah 
alias Bok Walijah dapat disiapulkaa adanya kakerasan atau 
aneaaan kekerasan 11etapi persetubuhan yang pula merupakan 
unsur untuk dapatnya suatu perbuatan dlkwalifislr sebeiai 
perbuatan perkosaan aenurut pasal 285 K*U.H*P*,belua ter- 
laksana ,disebabkan karana saksi bertohan*
Bila ditilik keabali fonaulering dari Mahkaaah Agung ten
tang kwalifikasinya yang menyebutkan "Pemerkosaan Dllaku
kan Enpat Kali" make berarti perbuatan panuntut kasasi 
terhadap saksi Maioah alias Bok Walijah dikvalifisir olah 
Mahkaaah Agung sabagai parbuatan perkosaan menurut pasal 
£85 K,U.H,P —
Sayangnya kita tidak dapat aenjuapai didalam keputusan 
Mahkaaah Agung itu spa yang dipakai sabagai da star pert in- 
bangan sehingga rasngkwalifisir perbuatan panuntut kasasi 
terhadap saksi Maisah alias Bok tfalijah sebagai paasrko- 
saan menurut pasal 285 K*U«H«P*
Apakah kepuasan yang diharapkan oleh panuntut kasasi yang 
telah torpenuhi dangan ksluarnya air mani dari panuntut 
kasasi,dipakai olah Mahkaaah Agung sabagai alasan untuk 
mengkwalifioir perbuatan penuntut kasasi sebagai perbuatan 
peraetubuhan,sehingga unsur yang lain dari pasal 285 K.U*
H.P. tersebut terpsnuhi,hal inipun tidak dapat kita Jua- 
pai dalaa keputusan Mahkamah Agung tersebut*
Terhadap perbuatan ini hemat kaai labih sesuai kalau di - 
sukkan sebagai psroobaan perkosaan.
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4.Keputuaan dari Pengadilan Ilegeri Denpaoar di Denpa ear*
Putusan 

No ,409/Pid/D/ 196?
Ataa Nama Keadllan.

Pengadilan Negeri Denpaaar beraidang dl Denpaaar da~ 
lam raengadili parkara2 Pldana pada tingkat pertaaa talah n& 
nganbil putusan aeperti barlkut dalam parkaranya:
1.1 Wajan Hund«h,35 tahun dari Br.Kauh-Ungaaan,dt8trik Kuta, 
pekerjaan tani*

2.1 Ketut Repu,29 tahun dari Br.Kauh-Ungaaan,diBtrlk Kuta, 
pekerjaan tanl.

3.1 Mada Manggia,19 tahun,dari Br.Kauh-Ungaaan,distrik Kuta, 
pekerjaan tanl.

Terdakwa2 tinggal dlluar tahanan.- 
Pengadilan Negeri tersebut;
Menglngat surat2 parkara;
Talah aendengar terdakwa dan aaksl;
Telah mendengar pula tuntutan Jaksaj 
Wenlrabang , bahwa oleh karena pengakuan tardakwa 1.1 

Wajan Etundeh dipersidangan bahwa la talah malakukan perbu
atan yang dltuduhkan kapadanya Itu,pengakuan mana dlberl * 
kannya dengan keterangan yang jelaa tentang hal ihwal ke * 
tlka malakukan perbuatan Itu yanc aeoual dengan keterangan 
eaksi2 Ni Wajan 3urni,Ni Wajan Sltl dan Ni Njoman Hapik 
yang dldengar atas sumpah diperaidangan,maka keaalahan tojr 
da kwa 1. akan perbuatan Itu telah terbuktl dengan ayah dan 
meyaklnkan,oleh karena Itu la jadinya harus dlnyatakan be£ 
salah dan tentang perbuatan Itu haruo dlhukuaj

Manlmbang,bahwa terdakwa 2. dan 3* diauka sldang 
mungklr terhadap tuduhan parkara ini*-

Menlabang,bah*a aakoi2 dan buktl2 yang aenberatkan 
terdakwa? tldak ada

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari peaeriksaan 
peraldangan yang telah dllakukan,keaalahan terdakwa 2. dan 
dan 3* Akan kejahatan yang dltuduhkan kepadanya Itu tldak
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terbukti dengan ayah dan meyakinkan olah sebab Itu mereka 
harus dibebaakan*-

Menlmbang,akan ukuran berat ringan hukuman yang akan 
dijatuhkan kapada terdakwa2 dengan menglngat hal ihwal asal 
mule terjadlnya perbuatan itu dllakukan »maka hukuman yang 
akan dijatuhkan tersebut dlbawah ini»adalah audah solayak- 
nya j

Menlabang|bahws parbuatan terdakwa 1 • yang telah tax 
bukti itu merupakan kejahatan yang ditentukan dalaa paoal 
285 Jo.56 ayat l.K.B.H.P.

Mengingat pula akan pasal2 H.X.R. yang bersangkutan*

Manyetakan bahwa terdakwa 1.yang tersebut diatas ini 
bernama 2 Wajan Rundeh,beraalah akan kejahatan:

"memperkosa*
Kenghukua la oleh karena itu dengan hukuman penjara 

selama Qua Tahun.*
Henghukum terdakwa pula raembayar biaya perkara ini 

sebeaar fip.240,-
Menyatakan ,bahwa kesalahan terdakwa? :
2.1 Ketut Repu dan 
3*1 Made Manggis, 

tersebut diAtas,terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya 
itu tidak terbuktl dengan syah dan meyakinkan.

Mecibebaskan terdakwa oleh karena itu dari tuduhan 
tersebut.

Demikian diputuskan pada hari Senin tonggal 23 Cesea- 
ber 1961 oleh kaai I Gusti Made Adhi,Hakim Pengadilan Negeri 
Denpa&ar di Denpaaar dan oleh karai pada hari itu juga putus- 
an tersebut dftuoapkan dimuka uraura dengan dihadiri oleh R.Uajt 
nlsantoso»Jaksa,X Ousti Putu Made,Panltera pengganti dan te£ 
dakva2*-

Panitera Pengganti Hakim
ttd./l Gusti Putu Made ttd./X Guatl Made Adhi*
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Catatan:
Tercatat dlslnl bahwa aenurut surat tanggal 23 Desea- 

ber 1963 Mo.409 /Pld / D / 1963 terdakwa dan Jakaa pada K« - 
jakssen Nagerl Denpaaar aeneriaa balk putusan taraabut dla - 
tas«-

Panitara Pangganti 
ttd./l Gusti Putu Made*

Baiklah ataa kaputusan Pengadilan Nagarl Denpasar dl 
Denpaaar itu akan pula kaai berl aedikit catatan,sebagai bf 
rikut l
1 .Cara ponyuounan atau foraulering dari Pengadilan Negeri 
Denpaaar tersebut terlaiu rlngkaa dan kurang tepat*
Adalah lebift balk kalau Pengadilan Negeri Denpaaar terse* 
but aembuat foraularing aepertl Pengadilan Negeri Hondo - 
voso,dlaana keterangan atau pernyataan2 dari saksi diaa - 
aukkan dalam formuleringnya demiklan pula tuntutan dari 
Jakaa* Sehingga akan aeaperaudah bagl aeroka yang asaba - 
ca kaputuaon tersebut untuk mengertlkon duduk persoalan 
yang sebenarnya dengan oepat.

2«Pula tentang daoar hukum serta alasan2 pertimbangannya da 
lam Pengadilan Negeri Denpaaar tersebut akan aeuutuskan 
perkara yang dlhadapinya , tidak dluralkan dengan terperiJj 
cl dan jelas.Seperti aisalnya akan adanya unaur kekeraaan 
atau ancaoan kekeraaan » tidak ada dlcantuakan pada foraulg 
ring dari putu3annya tersebut,begitu pula unaur yang lain 
yaltu telah terjadlnya persetubuhan yang dlaaksud oleh fg. 
sal 265 K.U.H.P.tersebut*
Menurut hemat kaai adalah akan leblh balk bile dalaa for* 
mulerlng suatu putusan,dieantufflkan pula apa yang aenjadi 
tuntutan jaksa,bageiaana keterangan2 yang dibarikan saksi 
atas suapah itu akan perkara yang dihadapinya dan yang 
terakfclr apa daear2 hukumnya atau alasan2nya dengan aenyj, 
but dengan jelas pasal2 bersangkutan yang dipakai dasar**
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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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1 .Amin S.Mt
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6 •K«aad Ja ja ,at .al •
7 .Har Jadi M.

d.Moaljatno Pr£f.5H.Ala.

9*Njowito Hamdani Doktar 
10.Paton G.W.
11 .Pernis H.D.van 
12.H0091M Salah SH.

13*3chrav«ndijk H.J.Van Drs.Kr.

?~B«rtamasya Kealam Hukum. 
?-Pengant«r Tantang Krimino- 
logi.

:-K.U.H.P. Hapublik Indonesia.
-TafsAr K.U.H.P. 
j-Kitab-Kitab Undang-Undang* 
Undang-Undang dan Paraturan 
Poraturan acrta Undang-Un- 
dang Daaar Saiaentara. Repu - 
blik Indonesia, 

j-Handbook van hot Nederlands 
Indisch Strafrecht, I dan II.

j-SuaKuninf.
i-Raglenien Indonesia Tang Di- 
baharui 5.1941 No.44. 

3-K.U.K.P*
-Perbuatan Dan Pertanggungan 
Jawab Dalaa Hukuza Pidana.
-Kuliah Hukum Pidana Tantang 
Kejahatan Terhadap Ketertib- 
an Uuum.
-Kuliah Aaaa asas Hukua Pidana 
bagian 3*
-Kuliah Hukua Pidana tantang 
Delik2 Penyertaan. 

s-Ilmu Kadoktoran Kehakiaan.
;-A Texbook Of Jurisprudence* 
;-Kaous Indonesia-Hederlands. 
i-Stelael Hukura Pidana.
-K.U.H.P.dan Penjalasannya. 
;-Buku Pelajaran Tantang Hu
kua Pidana Indonesia.
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H.Soeoilo H.

15.Subakti SH.

l6.Sudjono D.3H*
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l6#Tresna R.SH*

19.tttraeht E.Dr.SH.

20.Wirjono Prodjodikoro SH* 
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:-K*U.H.P.s«rta Koi3ontar2nya 
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s-Daaar-Dasar Hukua dan Pe- 
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;-Doktrin-Doktrin Kriainologl• 
:-Pokok-Pokok Hukum Pidana. 
;-Azas-Asas Hukum Pidana • 
-Komantar atas H.I.R. 
:-Ranckaian Sari Kullah Hu
kum Pidana II.
-Hukua Pidana I.
;-Tindek2 Pidana Tortentu 01 
Indonesia.

tentang Katentuan-Katentuan21 *Undanfi-Vndanj Ko.H Tahun 1970, 
Pokok Kokuagaan Kah&ktman.
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