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KA2A

To&spx cscpla piiji oytfnir raya paajattaa Ira todirat 

?t&sn Tans ^ ia  Cca otca partoloacanatjra, cdllncKP saya d o  
pat csiqroXooa&ksa tt^o^ti^oo ycai3 ditaabaigiaa kopcda oaya 
tsxttCc caqyoXooalten ciripoi*

Cornnj ouft& brcajlbaa fca<jl cMroJsa ^003 etaa caajcsdt 
caoaranG oar jam  laxttfc crc^mM koraiitaa^ico^Jitatt 7033 d i- 
pilcuHrcn Uppcdoaora calj^pi catu idbso^n darl Jbtdc carcSs* 
unttic caqporolcfc prodifcnt airjazsa*

Sidak pormk taooan dim liOHti-fcontioara para panjaaxfc 
PalnflLtcs Ht£nu Oaivorcdtas Alrlim^ja catz&Zsu&aa ocaar pom 
C2ho3loa tefftoalitCT cota^plr^na yans dlixcrcp^ca, om da  

donjca cafeutan ycmj aitarlkon ssbccai Fcftultaa loafrlrew
randan daraazan yaoj doadkltta* para tib caica  tewr- 

doacm BapaZc-teJipalc corta Xtn**ifcu Daŝ u dan Aoio- 
ton tekarja oa s untu* ia^>ertduu£ma nutu Va&uTtca te rt&aa 
donjin G3£pla kansainsmsiigra, q&xf ai&ogra tidate cort^ctou 
C3$ yaos cati*

X&«3a» fcarosdsJtiaa hatl czya caaorcdarl todtaa fccrya 
t̂ arlpoi lid. casih tolua c ^ u m  dan tidalt lapco cbri to** 
ItiiraicaiKcQ-niraicQxw Qloh Parana itu  yonj canjcdi bare&ea 
oatya ouailcfc islraj^a tcsxm-tc-aa dim cdapapua aiij& (dor! 
coaua pihclt) caabarilran bscaditura tattis caabaatunya* tZxaxsi 

gldflcmtoa otoo bidbiujca Bapa2c-te2$*c£ atcu Itot*-ibu Co00a

i l l
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oerta Aatstaa yaaig turut naxigaaiti soya aaa&apatkaa ilam 
yaag bernaoTaaft, ada harepaa apa yang w a  tu lia  dapat qm -  
dakatl k m ^ w a n i*

fabagal tata-krona t*3gm k lta , tidak lip *  aaya 
titagi«turte& toriaa kaallfc yang aat*oar-t*aarrgr0 kapada *

1. «iu Dr* SAHETAPY, 3.H#* bedfc wllku Oakaa 
Fakultao Butam tfaivcraitaa M rlaasga &*i$m Do* 
Ma y*af ae&a talab tooEQrak aalgangkaa
waktroya untile ueobcrikan peAssrekan dan Mubing* 
an oarta ca io tH tm  kapada saya eehinfiga ^V7 t  
riterlpGi in i depa* taifwujud*

2« ra* Bopak asm* nuc M*ra» s*h. x»paia &|ak*a-
an ttt£*rl Tdban yeas taleti baoyak otA arikaa 
achat dan kateijokaaaaaa yang caagat toolbars** 
?aap* banrfcuaa dan daroagan b©liau, tidak cungkln 
Icarya Scrips! ia i dapaft aaya kor Jakaxw 

3* Tttu Bapak R* GOEDHaUJf* S«H,, oalaku Kapala Sak
ai Opcraat SOjskaaan ffegari tub&n aobagal ataaan 
lazsgaua* aaya yang talaii baityak aaabori bantuaa 
balk oaral gauptsi oa to riil- 

4* Iatorl eaya yang; tcrciata  U<mrtlni«£Ci]i) yang 
tel&b banyok camber! doroagan kapodm aaya*

Harya oda aatu harapan aaya, oudaii-sudckcui apa yan**
ooya tu lio  &da teitendtnff aanfaat d i dalanqya#-
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BAB I

P B H O A a O L U i H

Valaqptn banyak judul alerlpal yang aaaih dspat d i- 
p llib* tatapi latz f̂tpa asyt sesiH h ITMAGAUUi PESAHASIUf YABQ
sm Am ir w m * n  *>asal 62 ayat 1  a rr  t vi&atffm radical
paaal terw'but aongat paodak» muzrut h*aat oaya, hal Itu  
am p«kaa peraoalan yang fetaar aarta ataptwyai alfat~aifat 
la in , yaltu alctual daa ptlca*

telaa* to  jah&tan t*lua airaa, eslsm  itu  ptila paaal 
62 aywt 1 SIB dapat dlxalate jam  teiknya I begltu pula aa~ 
Tu b  GXfi talua diubeh daasan issdaBg»ttndaj*g yasg teru* Par* 
M l 62 ajmt 1 HTB aalalu dl&dbungGan dtngan adaaya perw aj* 
Tcaan craas aalaktfcan perboatan pidana* Jodi ar&qg yang d l- 
aaagSca itu  ada d l antara dua teaaflaan * txmtr atau oalatw 
Ini btm rti ba&aa paraangScaan tsAadapnya dapat bamr atau 
aaleJu Olab. Icarana itu  d l aatlap ntgara bttfcua dalaa aoal 
2ukt» pldaoa distant prlaalp h ito* yaqg un iw aal* yoag dl* 
rmanfcim npraauaption o f Saaaoaiica*. Eardasajten priaaip 
ia l aaaoarang yang barurue&n deqgaxt yaqg borwajib* horua 
aelalu diaaggap tidak beraalah aabalw ada pufcuaaa panga** 
dilaa yens aaapuoyai icaJraatan yang tetap*

fetapl dalas pxalrtak tldaklcb daadkiao# tar- 
Bangka oudaii diaudtftkan atau diemggap borsaloti olaU para

1
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pmsacsSe Zu&ua* Kita raring G3ndonsarf caXiiuxt atau cactaca 
di Itarsn-koran atau di mj3leh-aajale2» carta btScu-bttoi bsk- 

«  tidsic Jnxana tcrdapat ocronj yens ditchaa mlotdlil go3a 
pldana ycaj coiiaruaoya strata torisa* OrxtOs caosoralc paxi3&~ 
!ruaa> carcvcara yaoar m lorati Dates perltoaamialcaa caring 
canigpa para torcajitfci doasaa dipi£ctil» dlotroa* dan cfr-
toCPltGreu

Oaitfi cDOjotyo^tlftaa* ca^a &utlp cajo caatob. Icon- 

larit yens dituUo olcJi Sufco» Surt&atsodjtff Kopala &ojafcaa* 
on rtr^pri f  titans

Pttda tchua 1964 di XestaGa S^aaoyorotatan JEn&oaaa 
(iTobolinscolf paraah ditcaul Jfc 50 (1 1 «  piiltfr) areas 
tc&ansn Pons^dilcn n^ori jas^ ou&sh tcrtciusn cacgittl 
bartahmr-tt&ua tan^a dihndapttnn Icaacto poroldan^pn 
rosg&dllan i^cari* 5ch2mn jens tGrcslip tsresbut torn 
dopat dioolocailran doagan coajaggalton toborapa form* 
litao tcrtantu* loricrtita torcabut porxc£i ptOa dirilm l 
aid* 2 (dua) oran# tphmcai dl Loabaca Pomoycrototan 
Patjltaa*!

rorlotlca tcroobut Jcoaudloa dopat dlcalaeailcon dons^a c^- 
qtg%plfcaa babarapa fonaalitco tartoatu* ootara lain# da* 
njpn csayurtfi uati£c majcJtu barcalch di cufca oidanj por ĵ- 
adilcn rpcarl» psda hal manta oudsh. ditcium ti^a tnhra* 
Jridcna yens dljottfitan ostu tc2na> c&lcaliptai tKsj^tin noro- 
Ica tidci c3lc!n£can porbustan pldana itu*

Yqxss onjadi parooalan catosraag* tzmsop* osteal 
tcrjadl hol-kal torqebut di otoo ? Bngatom Pccariatoh 

c&aa caafcaynr eaati kort^iaa ealoea dua tckua tolobihan 

csca poaabmm c^rota t Dari porlotlca di atoo* tonayota

batapa trcv l̂o cecaorana ynns tldak tercaleb calaZctSmn
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parbtartaa pidana hsru» atau tarpaksa tongaku beraalak 01 
etfca ba$d% tiaaya —fraflar a«ar poaderitaan 1cM r batla dl 
ddXos tatoanaa tidak barlarut^larut atau dapat d la tolri*

Gaya balua paraah a©ztfaasar peaagrt htfcoa oenggiz** 
k m  inlaiatlf aaodiri aaagataei ek»a&*ak»aa penabaam 
yang dllakifcan olafc rakaa maretau Sarnyata peaggunaaa pa* 
aal 9 ayat 3 tfodanĝ unaaag ^aaor 24 ft&tn 1970 (1*5 ?ah*n 
1970 Bcfflgr 74 J* yaitu PB&aQg«»unflang Zatowaan ffahaklirai, 
afangtnai twxtutaa gaati ktnjlfla taraabtrfc oaogat Jarsng 
digtnskan* Hal ini dapat rtifohaai karana bolun ada tttflang* 
uadeag palekaanaangya*

Apabila 41 euatu aaat bxkm acaro pidima aatara 
tacri daa praktak tidak cocok, parlu dicarl a»bab~aebabqya 
dan aofiortt dlperbaiki* Bardaaarkaa paagsaBstan* oaring dar* 
pat dillkat atau didaz*gar kalthoa imib aoaaorang atau 
babarepa araag yaag tidak oanantu di ballk tirai Jam# 
bed. XM plhak lain, koluarga ineraka tinggattcan aebiagga 
kahldigxn mraka aanjadi scrat-aarit, Inkaaaa kapal tidak 
tera&kodft lagi*

El plfcafc lain keb&dqpaa para pa jabat aalalu rasaft 
karena aoadkirfcan tugaa nagara yaag aajalaa dengaa tugao 
kalusrga* Fada *u& uatuk wrnyngguUngl kajahataa diparlu- 
kaa pikiran yoag tanaae;* £1 tmjgan aereka emaat-koadilaa 
dl&ar&hkan oleh xsaayarakat* Scraka harua bortaaggung Ja- 
m b  atas baban yaag Baraka tarlna dart rakyat caau qua 
pooeriotahi lablh borat adalah taaggtxag jawab di h.adapaa
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StAaa Yang Saba Em .
rorlu  d lcatat, be&ws s to o d  saya bdtaa g»odac*ricaa 

aomta-ao.t» pada aatu aagl pijotaw  aa}®, yaltu panguesa 
atau pajafcat paoB&an atau ocraag ditcbas* 3«ya fcarpljak fii 
enters teiduaitfa ; aaya login  nesbuat Icaoainbsagan in ttn t 
pasguaaa atau p•Jabat yang baKkoapatas salaktfeaa pansiiaa- 
cn daagaa yang ditohaa. £aagaa dcsliclan BBayarak&t ooa4«- 
d i tat a t«Lotrca fcsrta rciuxrja, yoitu  eaayaralart yang ad il 
dan eakmzp btrdaaarteaa Pancaaila dan andang-uadang Deaar 
1945* Bax-dasaxfcaa ttijuea tercaout d i stas, ooya login  
nencoba tntdc aeoulia tantaag noaalob ponahanan yaag ter- 
ta lian  fiaqgaa paaal 62 ayat 1 8ZB daagaa aeatyektif tang- 
Ids.

2. ga&ftfft .Pffflfllgin
Xaziullssa diUfctfom eacara da^crlptif dengea *an*~ 

pmtfcxn bghaa»b&Latt basil poohloaraaa dcggoa para psjabat 
peaagak tufcuik di Sajafcaaaa ttsgarl Tubaiu SI soaping ttu  
taya sftsvalajsrl btfcu-btfra dan paruadas^wdaagan ymog 
ada aeperti yang tardapa* dalaa daftar bacaan. Qolufc m »» 
pcrjolaa uralaa dalaa akrlpai in i, oaya neailiit fcaax* 
pcneurian fcaya ja ti ataa m m  terdaJctia Suoaadar dan fcawaa* 
fcamxmya dan Coaaantri das kown-torittinya* fcasuo-kaaua 
ini aaya plliii dart bebarapa km m  yang ada di Kajateoaa 

flegarl Suban. Bordaaartean laraian dan taaus-Jeaaua todi, car 

ya aaspal pada keaieputan ba2un kasgg~2cssui teraabufc do
pat tsenuajaag uraian dalao strips! ini*
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Untuk jelasnya, saya raenyusun sistematik penulisan 
sebagai berikut : dal am Bab XI diuraikan dasar hvkvm. pe- 
nahanan. Dal am tab ini saya mengemukakan art! dan tujuan 
pasal 62 ayat 1 HIR* Pasal 62 ayat X HIE meraang selalu 
dihubungkan dengan kemerdekaan seseorang atau beberapa 
orang yang dikenakan tindakan Hukum oloh pemerintah (da- 
lam hal ini casu quo bad an yaag berwenang) karena diduga 
melakukan atau membantu melak̂ dcan perbuatan pidana. Sac a- 
ra logika, wajarlah seseorang atau beberapa orang yang 
melakukan perbuatan pidana dengan merusak-rusak kehidupan 
masyarakat mandapat ganjaran atau nestapa agar kegoncang- 
an tertib kahidtgian masyarakat menjadi tertib kerabali.

Jadi wewenang yang di berikan kepada pe jabat pena- 
han oleh pemerintaii berdasarkan paaaX 6Z ayat 1 HIE ada- 
lah untuk rangurangi kemordekaan seseorang atau beberapa 
orang dengan syarat-syarat tertentu dan ditempatkan dal am 
suatu tempat tertentu adalah demi mensgakkan tertib hukua 
yang telah ada.

HIR menentukan bahwa tujuan penahanan harm dida- 
sarkan ataa pasal 75 ayat 1 jo* pasal &3o ayat 1, yaitu:
a, untuk kepenting&n pemerikaaan;
b. untuk raenjaga supaya perbuatan itu jangan diulangi; 
o» unti& oenjaga supaya terdakwa tidak roelarikan diri.

Dal am bab ini juga akan dibahas bubungan pasal 62 
ayat 1 HIR dengan pasal 72, 75* dan 53 HIR* Sebelum saya 
membicarakan Xebiii jaiii mengenai hubungan pasal-pasal
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MT L I K
PR”" STA1£\AT* 

“UNrVFRSITAS W* I A JGOA*'
L __g u  g _ j  u v  \___ i

terisabut, saya terlebih dohulu at an membedakan masalah 
penahanan itu sendiri yang terdiri atas :
1* penahanan sementara, yaitu penahanan yang dilakukaa 

oleh pe jabat yang berwenang terhadap seseorang atau 
beberapa orang yang diduga melakukan perbuatan pidana 
yang ancamannya dangan pidana penjara selama-lamanya 
lima tahun dan penahanannya tidak lebih dari 20 hari 
(pasal 62 ayat 1, 2 dan pasal 75 ayat 1 serta pasal 
&3j ayat 1 dan 2 HIR);

2, penahanan yang dilakukan oleh pe jabat yang berwenang 
terhadap seseorang atau beberapa orang yang diduga me- 
lakvfcan perbuatan pidana dan perkara yang sedang dipe- 
rikea itu tidak dapat dihadapkan ice sidang pengadilan 
dal am waktu yang telah ditetapkan oleh pasal 72 ayat 2 
HIR dan lamanya penahanan tidak lebih dari 20 hari.
Selama pemcriksaan belum selesai, roaka atas permintaan 
kejaksaan, waktu 30 hari dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan negeri, tiap-tiap kali dengan waktu 30 hari.

Jadi dengan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bah- 
wa hubungan pasal 72 ayat X* pasal 75, pasal #3c ayat 1 
dan 3» pasal 83 j ayat 1 dan 2 HIR dengan pasal 62 ayat 1 
HIE merupakan dasar hukum penahanan*

Pal am Bab III diuraikan seluk beluk penahanan* Di 
dal am bab ini saya akan mengemukakan makna dan iniplikaai 
"dapat” mengeluarkan perintah penahanan. Tidak setiap 
perbuatan pidana berdasarkan pasal-pasal KIHP yang terse-
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but dal am pasal 62 ayat 2 HIE oleh. pe jabat yang berwenang 
dapat mengeluarkan surat perintah penahanan. Arti "dapat" 
tidak berarti dlharuskan. Selama peraeriksfĉ atau penyidik 
raenganggap bahwa terdakwa tidak menrpersulit pemeriksaan, 
tidak melarikan diri karena mempunyai terapat tinggal yang 
tetap, dan tidak mengulangi perbuatarmya lagi, maka peme- 
riksa atau penyidik tidak perlu menahan terdakwa terse but* 

Di dal am bab ini pula saya akan membahas pe jabat 
yang berkompeten melakukan penahanan yaitu?
1. kepolisian negara atau hulpraagistraat (pasal 13 Uhdang- 

undang nomor 13 tahun 1961). Penahanan tanpa aurat pe- 
rintah yang dilakukan oleh polisi menurut pasal #3f 
ayat 5 HIH lamanya dua hari* Dengan surat perintah me- 
nurufc pasal 12 HIH minimum satu hari, maksimum 20 hari}

2, bila oleh kejaksaan, maka penahanan tanpa surat perin
tah berdasarkan pasal 33k ayat 3 HIE, delapan hari. 
Jika penahanan dengan surat perintah, berdasarkan pa
sal 53c ayat 4 HIH, 30 hari* Setelah itu d^pat dipar- 
panjang melalui katua pengadilan negeri selama 30 hari 
tiap-tiap kali perpanjangan;

3* penahanan yang dilakukan oleh hakim bila dituntut oleh 
jaksa, penahanan sebelum sidang, dan penahanan sewaktu 
sidang*

Bab ini pula merupakan bab yang tidak kalah pentingnya de
ngan bab-bab yang lain, karena bab ini akan diketahui ka- 
sus-kasus pencurian kayu jati di daerah Kabupaten Tingkat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENAHANAN YANG BERTALIAN DENGAN PASAL 62 AYAT I HIR ABDUL MU'ID



a

II Tuban, di mana para terdakwa jarang ditaixan.
Hal am "bat? terakhir, yaitu Bab IV, sebagai bab p»- 

mttup, saya akaa mengemiicakan riî gkasan dari bab-bab 
yang terdahulu*-

isutomo Surtiatmodjo, fenanafcaptŷ  fan fonp*1™ ”” <» Indonesia. (aitinjau dari sistim HIR). Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1971, h. 12.
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BAB II

DASAR HUKUM PENAHANWf

1. Art! dan tn-tnan ?aflai 62 avat 1 HTB
Menurut pas a! 62 ayatl HIR, yang diaaksud dengan 

kata "ia" di sini ialah pejabat, dan pejabat tersebufc 
berarti polls! dan jaksa* Berdasarkan pasal 62 ayat 1 HIR 
itu pula polls! dan jaksa yang berkouapeten "dapatn mela- 
kukan penahanan teiiiadap seseorang atau beberapa orang. 
Pamong Desa, Hans ip, Koramil, RT, dan RW, miealnya, tidak- 
lah raenjpunyai wewenang untuk mslakukan penahanan. Kewe- 
nangan polisl dan jaksa T,dapat,f melakukan penahanan raulai 
segera setelah timbuL persangkaan yang wajar, bahwa telah 
dilakukan perbuatan pidana*

Yang dimaksud dengan kata ndapatn ialah: 
a. tidak diharuskan;
b* dlhubungkan dengan ancaman pidana, yaltu perbuatan pi

dana yang diancam dengan pidana penjara maksimua lima 
taiiun atau lebihj 

c* dihubun^can dengan alasan atau tujuan penahanan, yaltu 
guna kepentlngan pemeriksaan, guna kepentingan supaya 
tersangka tidak melarikan diri, dan guna kepentingan 
supaya tersangka tidak mengulangi perbuatan pidana 
yang ditudxiikan.

Pengertian diduga berealah menurut pasal 62 ayat 1

9
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HIH berarti masih merupakan persangkaan, yaitu peraaagka- 
an tentang telah dilakukannya suatu perbuatan pidana,per- 
buatan pidana mana masih harua dibuktikan kebenaranaya. 
Kisalnya, pasal 4#0 KUHP, mengenai penadahan barang dari 
hasil kejahatan* Di dal am contoh yang lebih konkrit lagi, 
penadahan kayu jati dari basil pencurian. Urrfcuk membukti- 
kan bahwa penadahan kayu jati itu diperoleh dari basil 
pencurian meimng sukar, akan tetapi di dal am praktek bi
as anya dapat dilihat dari keadaau atau cara diperolehnya 
kayu jati itu, misalnya, dibeli dengan barge yang saagat 
murah atau saagat rend ah, apabila diband ia^c an dengan har- 
ga umum; dibeli secara sembunyi-sembuayi dan tanpa surat 
yang diperlukan untuk itu sehingga menimbuUcan kecurigaan*

Yang znenjadi perxoasalahan, kapaakah seseorang atau 
beberapa orang dapat ditahan? Pasal 62 ayat 2 HIE me- 
nentukan : untuk dapat dilakukan penahanan sementara se- 
perti yaag dimakeud pasal 62 ayat 1 HIE, haaya dapat dike- 
luarkan surat perintah penahanan, apabila perbuatan pida
na itu dapat dipidana dengan pidana penjara gelama-lama- 
nya lima tahun atau dengan pidana pen jar a yang lebih berat. 
Penahanan terhadap seseorang atau beberapa orang dapat di- 
laktkan, apabila seseorang kedapatan sedang melakukan per
buatan pidana, atau dengan segera kedapatan sesudahaya pi
dana dilakukan, misalnya segera setelah adaaya laporan 
dari si penderita atau si pelapor.

Tenggang waktu atau masa penahanan buat sementara,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENAHANAN YANG BERTALIAN DENGAN PASAL 62 AYAT I HIR ABDUL MU'ID



n

yaltu penahanan tanpa surat perlnfcah yang dilakukan oleh 
polls! menurut pasal #3f ayat 5 HIR, lamanya dua hari, 
sedangkan penahanan dengan surat perintah menurut pasal 
72 HIR, maksimum 20 hari* Apabila penahanan itu dilakukan 
oleh jaksa, maka penahanan taqpa surat perintah. berdasar- 
kan pasal #3k ayat 3 HIE, delapan hari, sedangkan ^ika 
penahanan dengan surat perintah berdaaarkan pasal #3c 
ayat 4 HIR, 30 harl. Setelah itu ataa per mint aan jaksa di- 
mungkinkan diperpanjacg dengan naengajukan permohonan kepa- 
da ketua pengadllan negeri, permohonan mana diajukan tiap- 
tiap kali untuk waktu selama 30 hari* Maksud pemberian ke~ 
wenangan kepada pejabat penahan oleh pemerintah berdasar- 
kan pasal 62 ayat 1 HIR yaltu untuk mengurangi atau memba- 
tasi kemerdekaan seseorang atau beberapa orang dengan sya- 
rat-syarat tertentu, yaltu dengan menerapatkan dal am suatu 
tempat tertentu sebagal tempat penahanan, dan dengan deni- 
kian dapat diharapkan untuk dicapai ketertiban hukum se- 
bagaimana yang telah diatur.

Mengenai alasan-alasan penahanan tersebut di at as, 
pada dasamya sama dengan tujuan penahanan* BSenganal tuju- 
an penahanan dapat dibaca dal am paaal 75 ayat 1 jo. 33c 
ayat 1 HIR yaitu* 
a. untuk kepentingan pemeriksaan;
b* untuk menjaga supaya perbuatan itu tidak diulangi; 
c* untuk laenjaga supaya tersangka tidak melarikan diri.

Kecuali tiga alasan yang tersebut di atas,di dal am
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praktek mas lb diketemtfcan dua alasan lagi yaitu untuk: 
1. menijaga agar terdakwa tidak menrpengariiii para saksi

jang mungkin akan diketemukan.

2. Hubungan paaal 62 avat 1 HII dengan pasal 72. 75 dan
Basal $3 HIB

Sebelum oaya membahas lebih lanjut mengenai hubung- 
an pasal-paeal tersebut di atas, maka saya terlebih dahulu 
akan membedakan penahanan itu sendiri, yaitu:
1. penahanan Bementara oleh polisi atau jaksa. Dan lama- 

aya penahanan tidak lebih dari 20 hari (pasal 62 ayat 1 
dan 2,pasal 72 ayat 1 serta pasal 33j ayat 1 dan 2 HIE); 

2* penahanan yang khusus wewenang jaksa. Dan lamanya pena
hanan 30 hari* Apabila dal am jangka waktu 30 hari belum 
cukup untuk menyelesaikan suatu perkara, maka jaksa da- 
pat mengajukan permohonan perpanjangan kepada hakim, 
dan tiap kali perpanjangaa lamanya 30 hari (pasal 33c 
ayat 4 HIR).

Dalarn HIE dikenal dua macam tahanan sementara yaitu 
tahanan sementara yang memakai surat perintah berdasarkan 
pasal 62 ayat 1 dan 2 HIE; dan tahanan sementara yang ti
dak memakai surat perintah berdasarkan pasal 33f ayat 5 jo. 
33k ayat 3 HIR dal am keadaan tertangkap tangan. Kalau ti
dak tertangkap tangan sebagaimana dimaksudkan pasal 75 HIE, 
huipmagistraat atau jaksa dapat mengeluarkan perintah un
tuk menahan sementara, selama 20 hari., Sedangkan pasal
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#3c ayat 1 dan 4 khusus mengatur kewenangan jaksa untuk 
raenahan selatoa 30 hari*

Khusua mengenai penahanan sehubungan dengan kada
pat an tengali berbuat dapat diajukan pasal 57 HIH yang 
berbunyi sebagai berlkufc:

Kedapatan tengah berbuat jaitu, bila kedja&atan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera seaudah itu ada orang diseriican oleh. suara rami sebagai orang jang melakukannja, atau bi- la padanja kedapatan barang2, sendjata2, alat perka- 
kas atau surat2 jang roenundjukkan bahwa kedjahatan atau pelanggaran itu ialah Jang melakukan atau mem- bantu melakukannja.3

Pertama-tama pasal 57 HIR itu menyebutkan kejadian-ke ja- 
dian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar termasuk 
terfcangkap tangan atau kedapatan tengaix berbuat yaitu a) 
apabila perbuatan terlarang itu kedapatan sedang atau ta- 
ngah dilakukan, atau b) apabila dengan segera kedapatan 
sesudahnya dilakukan*

Selanjutnya kapahkah dapat dikatakan, bahwa suatu 
perbuatan sedang atau tengah dilakukan, atau belum di- 
anggap selesai? Selain daripada bagaimana keadaan yang 
senyatanya, hal terse but juga bergantuog pada sifat per
buatan terlarang atau delik itu*

Dal am ilmu hukum pidana delik-delik itu dapat di- 
bagi at as delik formal dan mater iil. Yang dimaksud dengan 
delik formal yaitu delik yang telah raememiii unsur-unsur 
perumusan delik sebagaimana ditent ukan dal am undang-un- 
dang tanpa melihat akibat yang nyata. Misalnya pasal 362
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XUHP. Dalam hal ini delik itu telab dianggap memeniixi uti- 
sur-unsur delik dengan dilakukannya perbuatan mencuri ba- 
rang orang lain dengan secara zoelawan bukum.

Iain halnya dengan delik materiil, di sini diper- 
lukan suatu akibat yang nyata. Misalnya, pasal 333 KUHP.
Di sini diperlukan adanya suatu akibat yang nyata, yaitu 
mati* Dengan perbuatan memukul atau menembak saja, delik 
itu belum dapat dianggap selosai* Orang yang dipukul atau 
ditembak itu barue mati. Kalau tidak, perbuatan itu bauya 
merupakan percobaan pembuniiian atau penganiayaan saja*

Selanjufcnya, apakab yang dimaksud dengan "segera 
kedapatan”? Ini dapat diketahui dan dipastikan dari rang- 
kaian kejadian dan keadaan yang sebenarnya telab terjadi. 
Pada pokoknya, kejadian yang disebabkan oleb perbuatan 
terlarang itu, masih harus sama artinya, yaitu tidak beru- 
bab dari keadaan pada waktu ketika perbuatan itu dilaku
kan. Misalnya* dal am sebuab rumah ditamukan mayat, keada- 
annya menunjukkan babwa perbuatan pidana itu dilakukan be
berapa waktu yang telab lalu* Dan segala seauatu masib 
berada dalam keadaan yang sama dengan keadaan sewaktu pern- 
bumii meninggalkan rumab itu* Hal itu menurufc undang-undang 
masih dalam keadaan "dengan segera kedapatan”, karena p«- 
nemuannya terjadi tanpa ada lain peristiwa yang mengubab 
keadaan itu* walaupun penemuan tidak terjadi segera seai** 
dab perbuatan pidana itu dilakukan.

Di aamping dua jenis penahanan yang telab diuraikan
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di mvk&, ada lagi jenis ponahanan dengan surat perintah 
yang khusus merupakan vvewenang dari jaksa sebagaimana di** 
atur dal am dal am pasal &3c HIR yaitu:
a* kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksinum 

lima tahun atau lebih ataupun merupakan sal ah. satu ke
jahatan yang dimaksud paaal 62 ayat 2 HIR; 

b# dapat dianggap perkaranya tidak dapat diadili dal am 
waktu 20 hari;

c* penahanannya perlu guna kepentingan pemeriksaan atau 
guna mencegah pengulangan atau guna mencegah teraang- 
ka melarikan diri*

Dua jenie penahanan sebelumnya berlaku selama 20 hari, te- 
tapi penahanan yang terakhir ini berlaku 30 hari* dengan 
kemungfcinan perpanjangan oleh pengadilan tiap-tiap kali 
selama 30 hari, selama perkara yang diperiksa itu tidak 
dapat diajukan ke sidang pengadilan negeri dal am waktu 
yang telah ditetapkan oleh pasal 72 HIR atau oleh karena 
pemeriksaan belum selesai. Jika dikeluarkan surat perin
tah penahanan berdasarkan pasal 62 atau pasal 75 HIR, se- 
buah salinan harus diberikan kepada tersangfra. Dan jika 
pembantu jaksa mengeluarkan surat perintah penahanan, ma- 
ka dal am waktu 24 jam ia wajib mengirimkan salinannya ke
pada jaksa (pasal 71 ayat 2 HIR).' %

Perlu dilngat, uraian-uraian di at as tidaklah mem- 
beda-bedakan antara penahanan sementara dengan penahanan 
tetap. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
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masalah penahanan, dalam tuLisan ini saya n^nyajikan po- 
pok-pokok yang penting dari surat bersama Ketua Mahkamah 
Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Wegara, dan Menteri 
Kehakiraan tentang ”masal ah tahanan”. Surat tersebufc ber- 
nomor 02/KHA/70,. KEP-034/D.A./7/1970, Pol;56/£K/Kapolri/-
1970, Js. 7/7/1 3 . Dalam surat bersama terse but dinyata- 
kan bahwa undong~mdang tidak mengenal istilah tahanan 
kepolisian^ ke jaksaan, dan pengadilan. Undang-undang ha- 
nya mengenal istilah penangkapan sementara dan penahanan 
sementara. Kepolisian dapat menahan seseorang selama (j2Q 

hari, kejaksaan 30 hari dan perpanjangan atas permintoan 
jaksa oleh hakim setiap kali selama 30 hari (pasal 75 jo. 
83c jo. 62 ayat Z HIR).

Setelah membaca pendapat yang berbeda-beda di atas* 
timbnllah pert any aan-pert any aan sebagai berikirt:
1, apakah arfcinya atau kegunaannya penahanan dengan mem

ber! erabel-embel kata "sementara" di belakang penahan
an?

2* apakah kata "sementara" di situ menunjukkan si tersang- 
ka belum dibuktikan bersalah?

Sebelum member! jawaban atas pertanyaan di atas, 
saya ingin mengemukakan pendapat Sufcomo Surtiatmodjo yang 
berhubungan dengan perlhal penangkapan dan penadahan, 
yang cenderung membedakan penangkapan (pasal 60 ayat 1  

dan 2 HIR) penahanan sementara (pasal 62 HIR dan pasal 
75 HIR) dan penahanan (pasal 83c HIH) £
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Menurut pendapat say a, tambahan kata "sementara" 
dl belakang kata penahanan menunjukkan bahwa penahanan 
tersangka itu dimaksudkan untuk meropermudah pemeriksaan 
dan selanjutnya perbuatan pidana tersebut masih haru® 
diusut dan dibuktikan, apakah perbuatan itu memeniiii 
ruausan delik sehingga ia perlu ditahan lebih lan jut.

Di dal am pasal & Undang-undang nomor 14 tahun 1970, 
hanya digunakan kata ditahan saja tanpa embel-embel kata 
eementara. Oleh karena itu saya member! saran agar hiicua 
acara pidana yang baru nanti mengenai penahanan, sebaik- 
nya kata "sementara" dibuang saja untuk menghindari pe- 
nafsiran yang berbeda-beda.

Mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, di dalaa
praktak dapat dilihat pada blanko surat-surat perintah
penahahan, yaitu untuk kepolisian berupa model A dengan t"surat perintah untuk menahan semontara”, sedangkan un- 
tuk kejaksaan dengan model ?«I, yaitu nsurat perintah 
untuk xoenahan/menangkap". Di situ, penahanan yang dila- 
kulcan oleh kejaksaan tidak ada embel-embel kata sementa- 
ra*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di rntka, saya 
berkesimpulan bahwa belum ada keseragaman pengertian 
penahanan, namun deajikian jelaslah hubungan antara pa- 
sal-pasal 62 ayat 1 dan 2 H7.R dengan pasal 72, 75 dan 
#3c(JHIR raeriqaakan dasar hukum untuk penahanan*

17
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2Sutomo Surtlatmodjja, op* clt»« h. 20
3Tream, R*, Komentar* atas Rflglemaii Hukua Acara 

Pidana dl dalam Penieriicsaaa_di_mito.atftt} HIR* Pradnya Paramita, Jakarta, 19W-> h. 9! 
^Sutomo Sizrtiatmodjo, op* cit.* h* 22.
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SELUK BEhXK PENAHANAN

1. Makna dan implikaai dapat mengeluarkan perintah. pena- 
^arym

Telah aaya uraiban di atas, bahwa hi&un mufclak di* 
butukkan oleh set lap manusia dal am kehidupannya di dalasi 
maeyarakat • Orang tidak mun£g£in hid^p menyendiri apabila 
la masih ingin disebut manusia yang wajar* Hanya dongeng- 
dongeng belaka di mana terdapat orang hidyp menyendiri. 
Kelompok atau masyarakat yang paling keoil ialah keluarga» 
sedan^can yang besar ialah negara. Ifegara sî paya berfung- 
si dengan balk harus dilandasi hiicum.

Memang disadari, bahwa sudah menjadi naluri manu
sia, di mana ada sebaglan orang patiti kapada hukum, dan 
ada sebagian ladnnya yang tidak patifa. atau melanggar hukum* 
Pelanggaran itu dapat beraifat kesengajaan ataupun kealpa- 

g

an* Pelanggaran jelas menirabuLkan kegoncangan dalam kehi- 
dupan dan tat a tertib masyarakat* Ontuk raenjaga atau n»- 
ngembalikan ketertiban masyarakat tersebut, maka orang yang 
diduga melakukan pelanggaran ketertiban itu wajar untuk di- 
perikaa atau diusufc, bila perlu ditahan, dan selanjutnya 
diajukan ke pengadilan agar diadlli dan dijattiii pidana* 
Bila syarat-syarat penahanan dipemiii, maka penegak hukun 
dapat roengambil tindakan raengeluarkan surat perintah pena
hanan*

BAB III

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENAHANAN YANG BERTALIAN DENGAN PASAL 62 AYAT I HIR ABDUL MU'ID



Kalau dihubungkan dengan proses perkara pidana, pe
nahanan dapat dilakifcan pada setiap fase, yaitu peoerikea- 
an permulaan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka eidang 
pengadilan* Penahanan pada fase terakhir dapat dilihat pa* 
da pasal 315 ayat 2 HIR. Pada garis besamya dinyatakan : 
pengedilan negeri boleh meroerintRhkan menangkap dengan se
gera, apabila tersangka tidak ditahan. Begitu pula apabila 
tersan̂ Eca dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang di- 
sebufe dalam pasal 62 ayat 2 HIR.

pengerfcian penahanan dan penangkapan harus dibedakan. 
Untuk itu Moeljatno berpendapat sebagai berikut :

Tahanan sementara tanpa surat djangan disamakan de- 
ngan aanhoeding, ialah menangkap orang yang akan dive rhbor (pasal 59 ayat 2, pasal 6o ayat 1, pasal 62 ayat 1 HIR)» penangkapan itu untuk seleaainya pemeriksa
an.Dalam penahanan sementara disediakan tempat tertentu untuk bermalam (di kantor polisi, di penjara), sedang pe
nangkapan (aanbouding) tidak disediakan tempat tertentu karena tak perlu sandal begitu lama hingga berraalaia.5

Kalau seorang sudah ditangkap dan didengar oleh polisi
atau jaksa, maka selanjufcnya tersangfca itu ditahan atau
dilepaskan. Dalam praktek, masalah seorang yang ditahan
luar pada umumnya masih dibebani wajib lapor setiap dua
hari sekali atau seminggu sekali.

Menurut pendapat saya, hal itu sangat merugikan 
tersan^ca sebab kebebasannya juga dikurangi atau dibatasi. 
Begitu pula, jika perkaranya disidangkan selama tersangka 
ditahan di luar dengan kewajiban melapor, tidak pernah 
dipeiiiitungkan dalam put us an hakim. Di sanding penahanan
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sementara, ada juga penahanan rumah dan ' penahanan kota. 
Sebenarnya dasar hiicum penahanan rumah dan penahanan kota

*

menurut undang-undang tidak ada sama sekali.^
Henurufc pendapat saya* apabila penahanan rumah dan 

penahanan kota dianggap sebagai pengganti penahanan semen
tara, maka hal itu tidak mungkin terlaksana dengan baik, 
kecuali apabila tersangka dijaga terus meaerus aiang dan 
inalam* Ini berarti seakan-akan penahanan dalam lembaga 
p e raasy ar a’c at an diganti dengan penahanan ruzoah atau pena
hanan kota.

Tujuan yang ingin dicapai dengan penahanan sementa
ra, yaitu tersan^ca tidak melarikan diri atau tidak mong* 
ulangi perbuatan yang ditudiixkan kepadanya dan tidak mem- 
persulit pemeriksaan. Jika dibandingkan dengan keadaan 
tersangjka yang benar-benar ditahan dalam lembaga pemasya- 
rakatan yang dijaga dengan ketat dan memiliki syarat-sya- 
rat pengamanan yong leblh balk* maka tujuan penahanan ru- 
mah dan penahanan kota tidak akan terlaksana atau dicapai 
dengan baik. Khusus mengenai penahanan rumah dan penahan
an kota, perlu diadakan pengaturan yang lebih jelas den 
terperinci dalam hukum acara pidana yang baru* Pemikian 
pula mengenai status tahanan yang diraardekakan, tetapi ma
sih vrajib lapor*

Penahanan yang berhubungan dengan tertangkap ta- 
ngan diatur dalam pasal 62 HIR dengan syarat-syarat seba
gai berikut •
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a* kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima ta- 
hun atau lebih atau merupakan sal ah satu ke jahatan ee- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2 HIS; 

b* terdapat ctkup petunjiik tentang kesalahan tersangka*

Meskipun kedua syarat tersebut di atas telah dxpe- 
nuhi, penahanan belum dapat dilaksanakan, karena hal itu 
masih bergantung pada polisl atau jaksa* Bilamana dikelu- 
arkan surat perintah penahanan, di dalanaiya harus dican- 
tumkan alasan penahanan dan tempat di mana orang tersebut 
ditahan* Dalam keadaan tertangkap tangan, ada syarat ke- 
tiga yang harus dipenuiii, yaitu bila terayata penahanan* 
nya sangat diperlukaa untuk kepentingan pemeriksaan atau 
untuk mencegah pengulangan perbuatan tersan^ca yang ditu- 
diiikan kepadanya. atau untuk mencegah tersangka racierikan*
diri (pasal 75 HIR)*

Sesuai dengan ketentuan HIE yang menyan̂ cufc masalah 
penahanan (pasal 62 ayat 1 jo. 75 ayat 1 HIE) yang secara 
tegas menyatakan bahwa penahanan baru dapat dilakukan "ji
ka ada cukxip petunjuk”* Demikian pula ”jika tidak terdapat 
c\icup alasan untuk menuntut" (pasal #3k ayat 4 sub a HIR), 
maka tersangka harus dilepaskan* Pertimbangan dan keputue- 
an untuk menahan atau melepaskan ceseorang tahanan dengan 
demikian sangat bergantung pada kejujuran, itikad baik, 
dan bertanggung jawab atau tidak para polisi dan jaksa 
yang berwenang. Agar penerapan paaal 62 ayat 1 HIR dapat 
dilakifcan dengan baik, jujur, dan konsekuen, dibarapkan
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dan diperlukan adanya |>engawasan yang 'baik dan bertang*- 
gung jawab pula. Sebenarnya untuk pengawasan tidak ada 
persoalan lagi andaikata lan^cah-lang^cah dan sikap dal m  
melakukan penahanan benar-benar dijiwai oleh kotentuan 
undang-undang yang ada.

Untuk jelasnya pasal 71 HIR znengatur tentang pong- 
awauan oleh pihafc kejaksaan terhadap penahanan yang dila- 
kukan oleh pihak kepolision. Dalam waktu 24 jam kepolisi- 
an harus mongirim salinan surat perintah penahanan kepada 
jaksa. Jaksa berwenang nielepaskan tahanan terse but, jika 
dianggap ponahanannya tidak berdasarkan peraturan perm- 
dang-undangan {paaal 62 jo. 33c HIBJ. Jaksa juga memberi 
isin perpanjangan penahanan yang diminta oleh polisi, ji
ka terayata penahanan pertuma selama 20 hari tidak cukî p 
untuk -nenyelosaikan pemeriksaan perkara. Jaksa dalam hal 
tcrsebut dapat wemporpanjang penahanan selam 30 hari.
Hal ini berarti bahwa pennintaan perpanjangan itu harue 
su&ah diserahkan pada jakoa sebelum jangka waktu 20 hari 
penahanan pertama berakhir* Izin perpanjangan penahanan 
tersebut dapat ditolak oleh jaksa, jika jaksa menganggap 
behwa kelanjufcan penahanan tersebut menurufc sifatnya per- 
kara tidsk diperlukan, sehingga polisi aeteleh 20 hari 
harus melepaskan tahanan tersebut *

Hakim dapat juga memberi isin perpanjangan penahan
an yang dirointa oleh jaksa. Perraintaan perpanjangan jaksa 
terse but oleh hakim dapat juga ditolak, jika perbuatan
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pidana tersangka tidak tenoasuk pasal 62 ayat 2 HIR, se- 
hingga jaksa tersebut h.arue melepaskan tahanan itu*

2. Pe.labat yang berkoiroeten melaki&ian penahMian
Setiap negara tentu mempunyai alat-alat perlengfcap- 

an negara. Tugas alat perlengkapan negara yaitu menangani 
masalah-masalah kenegaraan dalam rangka mengatur dan men- 
jalankan serta mencapai tujuan negara. Alat-alat perleng- 
kapan negara, khususnya dalam bidang hukum, yaitu poliei, 
jaksa, dan hakim.

Sesuai dengan Unciang-undang Pokok Kepolisian Nomor 
13 Tahun 196l (LN Tahun 196l Nomor 245) polisi berwenang 
melakukan penahanan* Dasar hukum penahanan yang dilakukan 
oleh polisi, ialah pasal 13 TJn&ang-undang Pokok Kepolisi- 
an Nomor 13 Tahiti 1961, pasal &3f ayat 5 HIR, pasal 62 
HIR, pasal 72 HIR, dan paaal 75 HIR* Polisi dengan pang- 
kat Pembantu Letnan Dua ke atas mempunyai wewenang raena- 
han, scdan^can polisi dengan pangkat di bawah Pembantu 
Letnan Dua tidak mempunyai wewenang menahan. Mengenai po
lisi lalu lint as tidak mempunyai wewenang menahan sese- 
orang dalam perkara biasa, walatg>un pangkatnya Pembantu 
Letnan Dua ke atas, akan tetapi polisi lalu lintas mempu- 
nyai wewenang menahan sese orang khusus dalam perkara ke~ 
celakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang 
(pasal 359 KTKP).

Llenurut Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15
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Tahun 196l (LIT Tahun 1961 ftoxnor 245) jaksa 'berwenang mela- 
kukan penahanan. Dasar hxfcum penahanan yang dilakukan oleh 
jaksa ialah pasal 22 Undang-undang Pokok Kejaksaan Uomor
15 Tahun 1961, pasal 33k ayat 3 HIR, pasal 62 HIH, pasal 
72 HIE, pasal 75 HIH, dan pasal 33c HIR* Setiap jaksa mem- 
puny &i wewenang untuk menahan seseorang tanpa melihat pang- 
kat ataupun golongan.

Penahanan yang dilakiican oleh hakim ada tiga macam; 
penahanan karena permohonan jaksa, penahanan sebelum si- 
dang, dan penahanan sewaktu sidang* Dasar hukum penahanan 
yang dilakukan oleh hakim ialah pasal 33i HER, pasal 33c 
HIH, dan pasal 253 ayat 2 HIR. Setiap hakim mempunyai we* 
wenang menehan seseorang tanpa melihat pan^cat ataupun go
longan*

Menurut pendapat saya, penahanan tanpa surat perin
tah, baik yang dilakiican oleh polisi matapun oleh jaksa da
lam biicu acara pidana yang baru, sebaiknya dihapus saja 
{pasal 33f ayat 5 jo. 33k ayat 3 HIR). Hal ini untuk men#* 
hindari tindakan kesewenang-wenangan dari polisi dan jaksa* 
Penanceapan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan 
terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan saja. 
Mengingat betapa serius dan pentingnya peristiwa penang
kapan khususnya dan perampasan^Jecmerdekaan pada umumnya, 
maka orang yang melakukan perbuatan pidana dan tertan^cap 
tangan itu secepatnya dibawa kepada pe jabat yang berkom- 
peten melakukan penahanan. Kelambatan atau kelalaian yang
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disengaja tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar 
pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan se seorang tan
pa hakm

Sebelm saya menutup uraian pejabat yang berkompe- 

ten melakucan penahanan* masih ada la g i p enahanan yang khu- 

eu3  merupakan wewenang Jaksa Agung atas nama Presiden. Jalc- 

sa Agung dapat melakukan penahanan dengan batas wadctu oatu 
tahun tsnpa mengajtikan pemohonan pemintaan perpanjangan 

kepada hakim. tfev/enaag Jaksa Aguag tersebut diatiir dalam 

Penpres Nomor 5 Tahun 1959 (M  Tahun 1959 Nomor S o )  dan 

penpres ?Toinor 11 2?ahun 1963 (IN Tahun 1963 Ifomor 101).

3. Eag<u3-?caa.qs peneurian kar/u iati atas naaa terdakwa S_u- 
n?n&3T dan kav.’an-Icarcaa. dan Soemantri dan kawan-kasvan

Kasus-fcasus pencurian kayu jati seperti tersebut di 
bawah ini b e l m  mendapat put us an Pengadilan Negeri Tuban. 
Kasus-kasus tersebut masih merupakan tunggakan perfcara di 
Kejaksaan Ifegeri Tub an- Perkara-perkara tersebut sudah be*' 
berapa kali diajukan ke sidang Pengadilan Ife&eri Tuban* 
akan tetapi oleh Pengadilan fifegeri Tuban casu q u o hakim di- 
kembalikan kepada jaksa, karena para terdakwa tidak pencil 
hadir dalam si dang dan yang hadir hanya para saksi* v/alau- 
pun oleh jaksa sudah beberapa kali dipanggil dengen relaas, 
serta para terdakwa maupun para saksi sudah menandatangani 
relaas tersebut, namun para terdakwa tetap tidak hadir* 
Untiic mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang di-
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uraikan di atas, maka di bawah ini akan dijelaskan secara 
singkat duduknya perkara tersebut*

Dalam kasus pertama ini,para terdakwa bertiama Suaan- 
dar, berumur 17 tahun; Muslim, berumur 13 tahun; Kardjo, 
berumur 20 tahun; Mardji, berumur 20 tahun; Saleh, berumur
16 tahun; Tambar, berumur 23 tahun; Pardi, berumur 17 tahun; 
Djamadi, berumur 30 tahun; dan Djimin berumur 30 tahun. Pa- 
. ra terdakwa bertempat tinggal di doicifr Bendo> Kecamatan Ba- 
ngilan, Kabiqpaten Tuban* Pekerjaan mereka tani dan mengaku 
belum pernah dipidana. Para terdakwa tidak ditahan baik oleh 
polisi maupun oleh jaksa. Para terdakwa secara bersama-aama 
pada hari Jumat, tanggal 9 fliaret 1979% jam 20*00 WJB, telah 
mencuri satu batang kayu jati bantalan rel ban lori di te- 
ngah sawah desa Talok, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.

Dalam kasus kedua inij para terdakwa bernama Soeman- 
tri bin Karman, berumur 30 tahun; bertempat tinggal di duktfi 
Hgesoog, desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. 
Taroedjl bin Rasit, berumur 23 tahun; bertempat tinggal di 
dukuh Tlogonon^co, desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten 
Tuban. Pekerjaan mereka tani dan mengaku belum pernah dipi
dana* Para terdakwa juga tidak ditahan oleh polisi niaî pun 
oleh jaksa* Para terdakwa secara bersama-sama pada hari 
Senin, tanggal 9 April 1979, jam 02.30 WIB, telah mencuri 
tiga batang kayu jati di dalam hut an petak 19a blok sebelah 
Sumur Lenoh, desa Jadi, Kecamatan SeroandingjKab^aten Tuban.

Mengenai alasan mengapa para terdakwa tersebut di

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENAHANAN YANG BERTALIAN DENGAN PASAL 62 AYAT I HIR ABDUL MU'ID



2d

atas tidak ditahan, balk oleh polisi maupun oleh jaksa, . 
saya kurang meagetahid, akan tetapi inungkin perbuatan pi
dana para terdakwa tidak termasuk Interpretasi pasal 62 

ayat 2 jo* pasal 75 HIE.
Di dalam praktek, penyelesaian perZcara-perkara pa

da umumnya dan khususnya mengenai perkara-perkara pencuri- 
an kayu jati oleh Kejaksaan rfegeri Tub an dapat dilakukan 
atau ditempiii dengan cara seperti di jelaskan di bawah ini. 
Berita Acara Pemeriksaan perkara-perkara kayu jati yang 
diterima dari kepolisian dilengkapi dengan berkas perkara 
tersebut dllauiplri atau disampuli dengan riwayat perkara 
(PK-6), dan setelah itu dimasukkan dalam register untuk 
diberi nomor perkara*

Perkara-perkara tersebut kemudian dibagi-bagikan 
kepada masing-masing jaksa. Perkara itu sebelum diajukan 
ke sidang Pengadilan Ifegeri Tuban oleh jaksa dilen^capi 
dahulu dengan penyerahan perkara secara sumir (HC-S), tu- 
duhan, dan tuntutan pidana penjara* Sebelum berkas perka
ra diserahkan ke Pengadilan Ifegeri Tuban oleh jaksa, para 
terdakwa rnaupm para saksi dipanggil dengan relaas, dan 
di samping itu berkas perkara sudah harus diserahkan k* 
Pengadilan Ifegeri Tuban tiga hari sebelum sidang* Perkara- 
perkara yang sudah disidangfean tetapi belum diput us, oleh 
jaksa diadakan atau dilaktfcan panggilan lag! dengan relaas* 
Demikian seterusnya sampai perkara-perkara tersebut dipu- 
tU3*
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Yang dimaksud dengan relaas, yaitu surat panggilan untiic 
sidang*

Untuk mengurangi tunggakan perkara pencurian kayu 
jati yang ada di Kejaksaan Negeri Tuban* saya menyararikan 
agar diadakan sidang dl tempat. Hal ini berarti sidang 
dilakukan di tiap-tiap Komando Sektor Kepolisian yang ada 
daerah hutannya* Untuk itu Ke jaksaan Ifegeri Tuban minta 
bantuan Maya dan kendaraan kepada pth.sk Peruaahaan Urnim 
Perilutani untuk mengan̂ cufc para terdakwa yang sudah dipu- 
tus ke Lembaga Pe masyarakat an Tuban*

Di samping cara tereebut di atas, apabila tidak da
pat dilaksanakan? maka Kejaksaaa Negeri Tuban dapat menem- 
p v h  cara lain* Apabila para terdakwa sudah lebiii dari tiga 
kali berturufc-turufc dipanggil* tetapi tidak pernah hadir 
di sidang, sebaiknya pihak ke jaksaan mengeluarkan surat pe
rintah penan^capan. Selanjutnya surat perintah penan^capan 
tersebut dikirim ke Komando Sektor Kepolisian di mana para 
terdakwa bertempat tinggal. Apabila sudah ditangkap, para 
terdakwa itu harus dikawal oleh petugas kepolisian untuk 
diserahkan kepada Ke jaksaan ffegeri Tuban*-

5Motljatno» Kuliah hufrim arara Pidana. baglan I, 
1971, h. 26.

Â. Karim JSasufcion, Dena;ar t>endanat_ Kogdgi III DPR 
mengenai beberaP€L_masalah hukum acara Pi.dana* tanpa pener- 
bit dan tahun, h* 67*

j
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P B 5 0 I U P

Tibalah sekarang saya pada bab terakhir yang meru
pakan ringkasan dari bab-bab yang terdahulu.

WalaiJpun telah banyak dilakukan usaha perbaikan da
ri penyelewengan-penyelewengan dalam penegakan hukua pada 
umunnya, khususnya mengenai pasal 62 ayat 1 HIR, harue di- 
akui bahwa belum tercapai hasil-hasil yang memuaskan* Ke- 
lxiian dan himbauan niasyarakat dalam hal penyalahgunaan we- 
wenang atau jabatan masih saja terdengar, khususnya dalam 
rangka pemeriksaan pendahuluan dan penahanan sementara-

Tidak jarang pula terjadi kc sal ah an penahanan tor- 
hadap seceorang atau beberapa orang atau tidak terbukti 
kesalahannya. Sesuai pasal 9 Undang-uadang Homor 14 Tshun 
1970 (MJCahun 1970 Nomor 74), pejabat tersebut harus di- 
bebani ganti rugi. Pasal tersebut jarang digunakan karena 
belum ada undang-undang pelaksanaannya.

Tujuan penahanan seperti yang tereantum dalam pa
sal 75 30. 63c HIR, bukan saja menunjukkan tindakan re- 
presif, akan tetapi juga prevcntif, dend menjaga supaya 
ketertiban masyarakat tetap ter jandn dan terpelihara.

Alasan-alasan penahanan pada dasarnya sama dengan
tujuan penahanan, yaitu untvk kepentingan pemeriksaan, m -  
tuk irenjaga supaya perbuatan itu tidak diulangi, dan untuk

30
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raenjaga supaya tersaogka tidak melarikan diri.
Tahanan sementara ada dua macaia, yaitu tahanan se

me ntara tanpa surat perintah (pasal 33f ayat 5 jo 333c 
ayat 3 HIR) dan tahanan sementara dengan surat perintah 
(pasal 62, pasal 75 HIH, dan pasal 33c HIR).

Sajnpai sekarang masih "belum ada keseragaman tentang 
pengertian masalah penahanan, akan tetapi hubungan antara 
pasal 62 ayat 1 dan 2 HIR dengan pasal 72, 75, dan 33c HIR 
merupakan dasar hukum penahanan.

Kewenangan polisi dan jaksa untuk "dapat” melakukan 
penahanan segera timbuL persangfcaan yang wajar bahwa telah 
dilakukan perbuatan pidana.

Walaupun syarat-syarat penahanan telah dipemhi, 
penahanan belum tentu terjadi, karena hal ini masih ber- 
gantung pada polisi dan jaksa. Pengertian kata ndapatn 
tidak berarti haxus*

Pe jabat yang berkompeten laelakukan penahanan yaitu 
kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Penahanan tanpa surat 
perintah yaiig dilakukan oleh polisi meaurufc pasal 33f 
ayat 5 HIR lamanya dua hari. Dengan surat perintah menu- 
rut pasal 72 HIR, maksimun 20 hari. Apabila dilakukan oleh 
kejaksaan, maka penahanan tanpa surat perintah berdasarkan 
pasal 33k ayat 3 HIR, dala$an hari. Jika penahanan dengan 
surat perintah berdasarkan pasal 33c ayat 4 HIR, 30 hari* 
Setelah itu kemun^cinan dapat diperpanjang dengan mengaju- 
kan permohonan kepada Ketua Pengadilan Ifegeri selama 30

i
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hari tiap-tiap kali perpanjangan*
Penahanan yang dilaJcukan oleh hakim ada tiga macam: 

penahanan karena permohonan jaksa, penahanan sebelua si- 
dang* dan penahanan sewaktu sidang*

Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini masih 
memakai IIIR sebagai pedoman, sehingga dengan demikian pa
sal-pasal yang mengatur masalah penahanan dalam HIE ber
laku juga bagi penahanan sementara.

Para terdakwa jarang ditahan dalam kasua-kaaie pen- 
curian kayu jati di daerak Katwgpaten Daerah Tin^cat II 
Tuban.-
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