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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
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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
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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.-


