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BAB IV

KESIMPtTIAH DAN SAHAN-SARAN

Tlbalah kani pada bab dimana kaml akan mengaabll kesim- 
pulan akhlr darl pada op a yang tel ah kaml bah a a dldalam bab- 
bab tsrdahulu, don dlmana parlu akan dlkeraukakon pula tambah- 
an-tani> ahan berupa saran-soran*

Sobagalraana teloh kcml kemukoktua dalura baglan Pondahu- 
luen bahwa pambahasan kemi akan tarbatas pada dan sekltar fa
aal 347 dan faaal 354 dal cm hubungannya dengan fa sol 90, khu- 
susnya yang congonal aklbat gugur atau n&tlnya kandungan^aaka 
damlklaa pulalah halnya dongan keaimpulan dan saran yang kaml 
k*:nukakan dalam bab lnl, akan terbatas pada fasal-fasal tadl* 
Materl darl keslnpulan dan aaran-saran nungkin akan oonganal 
juga fasal-fasal lalnnya* tapl keml akan tetap terlkat pada ko- 
tontuan yang talah lean! pegang aojak samula untuk membataal 
porobahaoan lnl*

Adapun kaslmpulan-ke slmpulan yang dapat kaml tar Ik ada
lah >

1. Abortus Provocatus Crimlnalla aabagal suatu aklbat, balk 
darl fasal 347 maupun fasal 354* raaslng-aaslng dlbawah 
nama 11 gugur atau matinya kandungan”, materlnya pada ha- 
kekatnya tldaklah barbada.
Karona itu janggallah r as any a bahwa maxlmus pldana yang 
dlancaokan pada Icadua fasal Itu berbada tarlalu Jauh*

2. Panganlayaan barat yang mangaklbatkan gugur atau matinya
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kandungan, sebagaimana yang diatur dalam faaal 354# 
horuslah dlllhat dari 2 aspek yaitu I 
a* Kajahatan tarhadap diri aiibu* 
b* Kejabatan tarhadap nyawa iai kcndungan,

3* Panampatan gugur atau matlnya kandungan sebagal sal ah 
aatu artl luka borat didalam faaal 90 KUHP, kaml ang- 
gap kurang tepat.

Bordaaarkan kosimpulan-kesiiapulan dlataa* maka dapatlah kaai 
sarankan aabagai barlkut t

1* Gugur atau amtlnya kandungan aabagai aklbat pengania- 
yaan barat tidak lagl mar up akan sal ah aatu artl luka 
barat, molainkan merupakan auatu ayarat penberatan pi* 
dana, Dangan demlklan kaml usulkan faaal 354 KUHP akan 
tarUri dari 3 ayat, aahingga akan barbunyl t 

ayat 1 t Barang alapa aangaja malukal barat orang lain 
dlancam karana aalakukan panganiayaan barat# 
dangan pldana panjara paling lama 6 tahun* 

ayat 2 s Jika parbuatan mangakibatkan gugur atau natl- 
nya kandungan aaorang vanlta, yang baraalah 
diancau dangan pldana panjara paling lana 10 
tahun*

ayat 3 * Jika parbuatan aangakibatkan mati,yang baraa
lah dlancam dangan pldana panjara paling laoa 
12 tahun*

2. Gugur atau oatinya kandungan dangan damlklan, harua di- 
kaluarkan dari faaal 90 KUHP*-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DITINJAU ... PAUL J.A. DOKO




