
BAB V

P E N U T U P

1. Ringkasan

Untuk momudahkan pemahaman pengortian i s i  t u l is 
an in i ,  secara rin#casa akan aaya uraikan kombali mato- 

r i  per bab yang ada d i bawali in i .

Sotolah KUHAP dinyatakan rosmi borlalcu pada tang- 
ga l 31 Dosomber 1981 sebagai podoman dalam tata cara 

boracara diporsidangan tornyatn cukup membawa porubahan 

d i bidang hulcum, khusus poranan dan fungsi aparat pene- 

gak hulcum yang te rd ir i dari P o lr i, Jak3a, Hakim dan 

Pongaoara diportogas Icembali bogitu  juga hak-hak terdak

wa lob ih  dipertiatikan kombali.

P o lis i  menurut KUHAP dinyataTcan sobagai penyidik 

tunggal dalam porkara pidam untuk molakukan ponyidikan 
sobagaimana disobutlcan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP. 

Untuk tindak pidana khusus/tortontu p o lis i  tidak la g i 

sobagai por^idik tunggal dalam melaksanakan ponyidikan 

kotontuan yang mengaturnya adalnh pasal 201*. ayat (2) 

Aturan Poralihan KUHAP sorta PP No. 27 tahun 1991 di 

dalam pasal 17 menyobutkan untuk tindak pidana torton - 

tu/ldiu3us sobagai peryid i^ adalah jaksa dan pejabat
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yang borwenang la im ^a bordasarlcan undang-undang.

Boralihnya pox^idilcan Icepada pihalc Kojalcsaan atau- 

pun pada pojabat la in  yang borwonang monurut homat saya, 

mengingat perkara subvorsi bontulc dan tujuan perbuatan 

tersebut adalah moflyanglcut mongomi Icoamanan Nogara di 

mana dalara moncapai tujuan porbuatan menggunalcan cara- 

cara yang s u l it  untulc dilcotahui sooara topat dari porbu

atan yang dilalatfcan. Oloh Icarona itu  perlu adarxya suatu 

peraturan yang mengatur sooara torson d iri bailc isinya 

maupun yang mongatur tata cara ponanganannya lob ih  Idiu- 

sus dari pada monangani porlcara b iasa .

Poiyidilcan dan penuntutan pada porlcara subversi 

sesuai dongan 3 ifa t  porlcaranya soperti 3aya urailcan d i 

atas terpalcsa molibatlcan instanai ponegalc hulcum so la in  

yang d ib ori Icowenangan KUHAP, d i dalam pralctok monurut 
pengamatan saya dan pondapat masyaralcat pada umumnya 

mongatalcan, bahwa perannn LAKSUSDA sobagai ponyidilc l o -  

bih menonjol dari pada instansi K opoliaian dan Kojalcsa

an yang s&suai dongan aturan yang tolah ditotaplcan.

2 . Saran-saran

Dari bai^-alcnya uraian di atas dapatlah diporololi 

suatu ponjelasan bahwa Icoilcut sortaan instansi ponegalc 

hulcum d i luar ir^ tan si yang d ibori wewonang/Icewonangan
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oloh KUHAP dalam rangka poraeriksaan/ponyidikan torhadap 

porfcara subvorsi untuk porsiapan penuntutan momang d i-  
kehendaki KUHAP guna monghindari torganggunya s t a b i l i -  

tas koamanan Nasional. Koikut sortaan ins tans i  aparat 

ponegak hukura d i luar KUHAP banyak mendapat roa k s i/ 

sorotan baik dari raasyarakat, kalangan ilmiah maupun 
yang to r lib a t  sooara langsung. Agar sorotan yang tinfoul 

torsobut tidak somakin tajam, d i bawah in i  saya serta - 

kan boborapa earan yang mungld.ii nanti akan monjadi por- 

tirabangan.

Koadaan porkembangan situasi p o lit ik  dan koaman
an d i Indonesia raonjolang tahun 2000 tidak alcan peruah 
lopas dari porkembangan situ asi di Asia Tenggara maupun 
Xnterna3ional Idiusus dalam perlcara subversi, hal terso
but oepat atau lambat pa3ti alcan monjalar moma3uki w ila- 
yah Indonesia misal terjadinya tororis -teror is  dunia t i 
dak mustahil mungkin Negara Indonosia alcan monjadi sa- 
saran. Dongan koadaan somakin mantapnya d i bidang ke- 
amanan dan p o lit ik  dalam upaya momportahDnkan torsobut 
perlu sokali mompertahaxikan UU No. ll/PNPS/1963  dongan 
cara diadakan penyompurnaan torhadap boborapa i s i  pasal 
yang ada dalam undang-undang torsobut dan disesuaikan 
dongan koadaan Indonesia dewasa in i.
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Dalam ranglca memoliharn "condition ing '1 soperti 

yang saya jelaslcan d l atas, Idiusucnya ponyidilcan yang 

dilalcsanaJcan oloh pihalc LAKSUS/KOPKAM perlu d iatur do

ngan KEPPRES atau undang-undang dalam ranglca mombantu 

pihalc K epolisian  dan Kojalcsaan khusus dalam ponanganan 

perkara subvorsi*

Apabila telah  ada poraturan yang mongatur mongo- 

nai Tcewonangan LAKSUS/KOPKAM sepanjang tidak monyalalii 

Icetontuan Icorahasiaan dina3 dalarii ponanganan suborsi 

sogora saja diterbitlcan untulc disobar luaskan* Begitu 

Juga b i la  to r ja d i salah ponangkapan/ponahanan oloh po- 

tugas sobailaiya juga diambll tindalmn togas sesual do

ngan Icetontuan hulcum yang berlalcu, agar supaya tidak 

tintoul Icosalah pahaman atas tindakan-tindalcan yang d i-  

lalcsanalcan LAKSUS/KOPKAM*
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