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KATA PENGANTAR

Semata-raata karena kebesaran kaeih dan kurniaNya, 
Tuhan Yang Maha Eea, saya telah mampu menyelesaikan penulis- 
an skripsi yang berjudul "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan 
Hukum karena Penahanan Oleh Penguasa Setelah Keluarnya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981", 6elain merupakan ealah 
satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum, saya juga 
ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dalam lagi di bidang 
penulisan ilmiah. Untuk ini saran dan kritik yang membangun 
amat membantu kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, ingin saya menyampaikan 
rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :
(a) ayah dan ibunda terkasih, yang tiada henti-hentinya me- 
neteskan keringat kasih sayang dan perhatian untuk seluruh 
kesuksesan yang telah saya peroleh, mereka adalah "sinar 
jiwa dan jiwa bersinar" (b) istriku Niniek tersayang: doa, 
dorongan dan keprihatiannya merupakan motor penggerak dan 
lilin terang untuk selesainya penulisan ini (c) bapak 
Djasadin Saragih,S.H.,LL.M., bapak Moh Isnaeni,S.H., yang 
dengan ketulusan hati bersedia membimbing penulisan ini, 
beliau berdua benar-benar seorang "bapak" (d) kakak, adik 
dan rekan-rekan seperjuangan, dari merekalah saya belajar 
untuk dewasa dalam sikap mental, perilaku dan kebijaksanaan.

Tanpa uluran tangan mereka itu, sudah barang tentu, 
tiada mungkin skripsi ini terpelesaikan dengan baik, untuk 
ini Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa menganugerahkan
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ridhoinya. Akhirulkalam saya hanya biaa berharap, mudah- 
raudahan skripei yang belum dapat dikatakan sempurna ini, 
btrguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan khueusnya 
mahasiewa fakultas hukum yang eaya cintai.

Akhir Mei 1982.
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BAB I 
PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakan&dan Bumusanpya

Masalah kerugian yang timbul sebagai akibat perbuat
an seseorang, merupakan pereoalan di dalam hukum perdata 
yang mempunyai ruang lingkup sangat luas. Hal ini akan 
tampak jelas bila diamati kejadian sehari-hari dalam masya- 
rakat, Beberapa contoh dapat ditunjukkan, miealnya : a*ke- 
rugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestaei) 
dalam perjanjian sewa menyewa, jual beli, perburuhan, dan 
lain-lain; b.penyalahgunaan hak (misbruik van recht) yang 
menimbulkan kerugian pada fihak lain; c.kelalaian seorang 
pengemudi mobil yang berakibat orang lain meninggal dunia 
atau cacat tubuh.

Banyak contoh lain yang dapat dikemukakan. Tetapi 
yang akan saya bahas hanya hal-hal yang berkaitan langeung 
dengan maealah ganti rugi yang ditimbulkan oleh penguasa 
karena tindakannya yang keliru dalam melakukan penahanan 
atae diri seorang tersangka. Tentu hal ini akan mendatang- 
kan problematik tersendiri di dalam pelaksanaan gugatan 
ganti rugi. Walaupun undang-undang yang melandaei gugatan 
tersebut telah diperlakukan, tetapi ternyata masih banyak 
faktor non-yuridie yang mempengaruhi pelaksanaan auatu 
undang-undang. Sebagai contoh dapat ditunjukkan, dalam hal 
seorang tersangka terpaksa mengalami kegagalan dalam meng- 
ajukan gugatan, karena adanya dasar pertimbangan yang sifat- 
nya politis.
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Seperti telah diketahui, aturan pelaksana pasal 9 
Undang-undang No.Ik Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang berkaitan dengan 
raasalah hak menuntut ganti rugl bagi tersangka yang menjadi 
korban kekeliruan penahanan telah terbentuk, dan berlaku 
eecara reBmi sejak disetujuinya Rancangan Undang-Undang 
Hukura Acara Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 
tanggal 23 September 1981 ditanda tangani pemerintah pada 
tanggal 31 Desember 1981 yang lalu.

Bangsa Indonesia seraakin bersyukur dengan berlakunya 
suatu peraturan, tentang perlindungan tersangka dari tindak- 
an yang kurang berhati-hati dalam melakukan penahanan oleh 
aparat penegak hukum, yang mana peraturan tersebut sudah 
sejak berlakunya Undang-undang No.lif Tahun 1970 diharapkan 
untuk tenmjud, guna dijadikan aturan pelaksana dari pasal 9 
nya. Tetapi akan timbul masalah lain, yakni sampai seberapa 
jauhkah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru 
yaitu dalam pasal 77 s/d pasal 83 (Lembaga Pra Peradilan) 
dan pasal 95 s/d pasal 96 (ganti kerugian), raampu meraenuhi 
rasa keadilan bagi setiap korban kasus kekeliruan penahanan. 
Karena itu dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, walau titik berat pembahasan akan berkisar 
pada kewajiban penguasa untuk bertanggung gugat atas per>- 
buatannya yang melawan hukum yang merupakan bagian dari 
bidang hukum perdata, di samping itu akan dibahas pula 
tentang pengaturan ganti rugi karena kekeliruan penahanan
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dengan berbagai masalah yang mungkin timbul dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Sehingga pada 
akhirnya akan tetap bisa dipertahankan adanya relevanel 
untuk menjadikan pasal 1365 BW eebagai dasar gugatan bagi 
seseorang yang mengalami kerugian karena terjadi kekeliruan 
dalam penahanan, walau Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang baru telah diperlakukan.

Akhirnya dapatlah secara konkrit ditunjukkan rumusan 
permasalahannya : (a) dapatkah dinyatakan, kekeliruan pena
hanan merupakan perbuatan melawan hukum menurut Undang-un
dang No.l/f Tahun 1970? (b) batas-batas apakah yang diperlu- 
kan, untuk menerapkan pasal 1365 BW atas perbuatan melawan 
hukum oleh penguasa? (c) hambatan-hambatan apa saja yang 
akan ditemui oleh seseorang, dalam hal ia menggugat penguasa 
untuk memperoleh ganti rugi? (d) bagaimanakah tuntutan ganti 
rugi dengan mendasarkan pada KUHAP bisa dilaksanakan dan 
apakah kelemahannya? (e) dapatkah dinyatakan, pasal 1365 BW 
masih releVan untuk dijadikan dasar gugatan atas perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa, mengingat telah berlakunya 
hukum acara pidana yang baru?

2. PmfelflBfln Judul
Perbuatan melakukan penahanan tidaklah bisa diiden- 

tikkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, kalau per
buatan melakukan penahanan itu sendiri masih berada di da
lam batas-batas tertentu yang dimungkinkan oleh Undang-un
dang atau aparat penegak hukum yang berwenang melakukan
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penahanan selalu tidak lalai mempertimbangkan prinsip peng- 
hati-hati (kecermatan) sebelum menggunakan wewenangnya. Me- 
lakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut 
di atas akan bisa diartikan sebagai melakukan kekeliruan di 
dalam penahanan, terlebih lagi kalau kekeliruan tersebut 
berakibat orang lain menderita kerugian baik moril maupun 
materiil. Hal ini menunjukkan, telah terjadi suatu perbuat
an melawan hukum.

Pasal 1365 BW telah menentukan, tiap perbuatan me- 
lawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang ber- 
salah menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya* Se- 
perti halnya orang partikelir, tentunya penguasa tidak bisa 
menghindar atas berlakunya pasal KUH Perdata tersebut di 
atas dalam hal dirinya melakukan perbuatan melawan hukum 
yang berakibat kerugian pada orang lain.1

Sebagaimana telah disebutkan di atas, berbuat keke
liruan di dalam penahanan bisa disimpulkan sebagai suatu 
perbuatan melawan hukum karena penahanan dilaksanakan tidak 
berdasarkan UU, tidak mempertimbangkan prinsip penghati- 
hati dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga 
kewajiban bertanggung gugatpun akan membebani diri penguasa 
yang berwenang molakukan penahanan. Dikatakan sebagai pe
nguasa karena yang berwenang melakukan penahanan adalah

]M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan.Melawan Hu&aa. 
Pradnya Paramita, Jakarta, h.190.
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aparat kenegaraan (kepolisian, kejaksaan & pengadilan).
Seperti telah kita ketahui, eaat Ini telah berlaku 

secara reemi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 
Tahun 1981 (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Karenabelum 
eempurnanya undang-undang tereebut, maka di dalam pelaksana
an pemberian ganti rugi oleh fihak penguasa jela6 akan me- 
nimbulkan masalah tersendiri. Masalah-masalah inilah pada 
akhirnya akan dibahae di dalam skripsi ini. Demikianlah 
penjelaean-penjelasan yang saya maksudkan untuk mempermudah 
pemahaman atas judul penulisan ini.

3. Alasan Pemilihan Judul
Seperti telah diuraikan di atas bahwa pasal 1365 BW

dapat dijadikan dasar gugatan atas perbuatan melawan hukum
penguasa. Tetapi selaku badan hukum publiek negara (penguasa)
dikenakan ukuran-ukuran lain dari pada ukuran-ukuran yang
dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan warga negara dan
penduduk selaku prive. Hal ini dapat dimengerti, karena
"yang menjadi pendorong bagi perbuatan para warga negara
terutama adalah kepentingan pribadi sedangkan tindakan
pemerintah didorong oleh dan diarahkan kepada terselenggara-

2nya kesejahteraan masyarakat".
Masalahnya adalah batasan-batasan apakah yang perlu 

dikenakan pada penguasa selaku pelaku perbuatan melanggar

2Djasadin Saragih, "Batas-Batas Tanggung Gugat Negara 
Ex Pasal 1365 BW", Pertanggung.1awaban Hukum. Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya, 1979, h.55.
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hukum, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kepentingan 
umum. Siapakah yang boleh disebut sebagai penguasa di dalam 
kasus kekeliruan penahanan? Ukuran-ukuran apa yang perlu di 
gunakan untuk menyimpulkan, suatu proses penahanan telah 
terjadi kekeliruan dan bertentangan dengan hukum? Seandai- 
nya sudah terlihat dengan nyata, penguasa telah berbuat ke- 
liru di dalam menahan seseorang (misalnya dalam kasus Seng- 
kon dan Karta) sehingga bisa disimpulkan, penguasa wajib 
bertanggung gugat atau mempunyai kewajiban hukum untuk mem- 
berikan ganti rugi, masalah-masalah apakah yang mungkin tim- 
bul di dalam hal penderita mengajukan gugatan ganti rugi 
terhadap penguasa? Dengan berlakunya KUHAP, mampukah undang- 
undang tersebut mengatasi segala masalah ganti rugi yang 
berkaitan dengan kekeliruan penahanan?

Untuk menyajikan pembahasan yang sesuai dengan masa
lah-masalah tersebut di atas dan untuk mempermudah member! 
gambaran pada pembaca terlebih dulu tentang materi yang akan 
dibahas tanpa mengurangi intisari pembahasan, maka skripsi 
ini menggunakan judul "Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan 
Hukum Karena Penahanan Oleh Penguasa Setelah Keluarnya Un- 
dang-Undang No,8 Tahun 1981".

4. Taiwan Penrtigfln
Mengingat akan semakin banyak dan seringnya dijumpai 

masalah-maBalah dalam bidang perdata yang menyangkut per
buatan melawan hukum pada umumnya dan khuBUsnya perbuatan

6
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jalan pikiran saya dalam menyelesaikan perraasalahan itu.
Sesuai dengan metode pembahasan yang bersifat in- 

duktif maka kasus tentang kekeliruan penahanan saya tempat- 
kan dalam bab II beserta analisanya* Karena kekeliruan pe
nahanan merupakan perbuatan melawan hukum, maka ini me- 
nimbulkan hak mcnuntut ganti rugi bagi tereangka (Undang- 
undang No.14 Tahun 1970). Seperti telah diketahui aparat 
yang berwenang melakukan penahanan hanyalah aparat pemerin- 
tah, sehingga bisa disimpulkan penguasa telah melakukan 
suatu perbuatan melawan hukum, dan atas dasar batasan- 
batasan tertentu berarti penguasa harus bertanggung gugat 
atas dasar pasal 1365 BW.

Walau penguasa memiliki kewajiban hukum untuk mem- 
berikan ganti rugi tetapi ternyata di dalam praktek pe- 
laksanaan pemberian ganti rugi tidak semudah seperti di- 
dalam teori. Karena di sini fihak penggugat akan menghadapi 
berbagai hambatan yang justru pada akhirnya sering menjadi 
faktor panyebab kegagalan. Semua ini akan dibahas dalam bab 
III.

Setelah berbagai hambatan diusahakan untuk diatasi, 
maka 6©bagai langkah terakhir tersangka yang bersangkutan 
bisa mengajukan tuntutan ganti rugi melalui peradilan 
pidana# Seperti telah disebutkan di atas, KUHAP sendiri 
masih belum sempurna sesuai dengan yang kita harapkan, maka 
gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada pasal 1365 BW 
pun maeih tetap relevan untuk diajukan, dan hal ini akan
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dibahae dalam bab IV.
Selanjutnya, karena masalah-masalah ganti rugi ter- 

hadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa karena penahan
an dan berbagai kelemahan KUHAP selesai dibahas, maka sam- 
pailah saya pada kesimpulan dan saran-saran, yang dimuat 
dalam bab IV.

10
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KEMU&GKINAN ADANYA GUGATAN GANTI RUGI 
TERHADAP KEKELIRUAN PENAHANAN

1. Kekeliruan Penahanan Menurut Undang-Undanjt .Pokok Kekua- 
saan Kehakiman Nomor 1^ Tahun 1970 Merupakan Perbuatan Me
lawan Hukum (Kasus Harvono)

Bila ditinjau secara gramatikal maupun yuridis dapat 
dikatakan dengan tegas, bahwa penahanan bukan suatu hukuman. 
Tetapi apakah penahanan dapat menyerupai penghukuman atau 
setidak-tidaknya dirasakan oleh seorang tersangka sebagai 
hukuman?

Sebagaimana difahami, keputusan yang dijatuhkan 
hakim dapat berupa hukuman dengan ketentuan dipotong masa 
terdakwa ditahan. Tetapi dalam hal hukuman yang dijatuhkan 
sarna besarnya dengan lamanya tersangka ditahan, maka bukan- 
kah masa tahanan yang lalu adalah sama dengan masa menjalani 
hukuman, sehingga bukan saja masa tahanannya senilai dengan 
masa ia menjadi terhukum, tetapi tahanan ini juga masa 
hukumannya. Terlebih lagi hal ini kalau dilihat dari sudut 
kepentingan seorang terdakwa, yang setelah diajukan di depan 
pengadilan ternyata tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Tentu 
merupakan beban penderitaan pada seseorang yang tidak berdosa 
dan tindakan demikian jelas bertentangan dengan keadilan, 
apabila dilakukan oleh pihak penguasa yang justru bertugas 
mencegah seseorang mengalami penderitaan secara tidak adil*

Pasal 75 Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB, S. 
1941 Nomor kk) menyebutkan salah satu alasan penahanan

BAB II

11
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eementara ialah kepentingan pemeriksaan. Seperti diketahui 
menurut RIB, pemeriksaan terhadap tersangka (terdakwa) ae- 
lalui dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dilaku- 
kan oleh poliei atau jaksa dan pemeriksaan dalam persidang- 
an oleh hakim, Masalahnya adalah apakah demi kepentingan 
pemerikaaan eelalu boleh dilakukan penahanan dalam batas 
maksimal menurut undang-undang, dan hal ini sudahkah biea 
dikatakan sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan 
hukum atau hak azasi manuaia?

Untuk menjawab pertanyaan di ata6, saya kutip pen- 
dapat Tatang Suganda sebagai berikut : "Pemeriksaan pen- 
dahuluan inilah yang paling penting. Sebab hasil pemerikaa
an pendahuluan ini merupakan pokok pangkal diteruskan atau 
tidaknya tersangka ke pemeriksaan di persidangan peng- 
adilan1'.̂  Tidaklah bisa diingkari adanya penyiapangan yang 
Bering terjadi justru dalam pemeriksaan pendahuluan, misal- 
nya melakukan pemeriksaan dengan penyiksaan. Dapatkah di- 
jamin terwujudnya pengakuan yang benar, yang tidak hanya 
merupakan pemenuhan syarat formal saja, kalau sistim pe- 
merikeaan seperti ini selalu dilakukan? Padahal sebagaimana 
disadari hasil pemeriksaan pendahuluan sangat menentukan 
diperpanjang atau tidaknya penahanan seseorang.

12

^Tatang Suganda, "Seorang Tersangkapun Dilindungi 
Hukum", Prima. No.7k Th.VIII,,Desember 1978, tu31*
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Untuk selanjutnya dengan mendaearkan pada pandangan 
Sutomo Surtiatmodjo, saya akan membedakan antara kedua pe- 
ngertian yaitu : penangkapan dengan penahanan.. Penangkapan 
merupakan kejadian yang berlangsung.^ Akhirnya bisalah di- 
aimpulkan, bahwa penangkapan adalah masa peralihan dari se
orang tersangka yang dulunya bebas, sesudahnya berubah sta
tus menjadi orang yang dirampas kemerdekaannya.

Sehubungan dengan judul bab ini, maka hanya akan di- 
bahas masalah yang berhubungan erat dengan dasar hukum pe
nahanan, Seperti telah diketahui, RIB telah memberi wewenang. 
khusus pada pihak kepolisian (kejaksaan) untuk mengeluarkan 
surat perintah penahanan atas diri seorang tersangka yang 
tertangkap basah sedang melakukan suatu kejahatan, atauatas 
diri seorang tersangka yang diduga (berdasarkan keterangan 
yang cukup telah menunjukkan), bahwa ia melakukan kejahatan 
sebagaimana telah dirumuskan oleh pasal 62 ayat 2 RIB. Ke- 
kuatan berlaku dari surat perintah tersebut adalah dua puluh 
hari sejak tersangka dimasukkan ke dalam tempat tahanan 
seperti tertera dalam surat tersebut (pasal 72 dan 75 RIB).

Surat perintah perpanjangan penahanan hanya dimungkin- 
kan ditanda tanguni oleh jaksa penuntut umum atau Ketua 
Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat 
tersangka yang bersangkutan ditahan. Jaksa penuntut umum

13

5Sutomo Surtiatmodjo, Penangkapan dan Penahanan di 
Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 197o, h.2if*
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hanya boleh menanda tangani surat perintah perpanjangan pe
nahanan, paling lama mempunyai kekuatan berlaku tiga puluh 
hari. Sedang Ketua Pengadilan Negeri mempunyai wewenang 
yang lebih besar dibanding jaksa penuntut umum, dalam hal 
memperpanjang surat perintah penahanan, yaitu ; tiap-tiap 
kali tiga puluh hari sampai batas waktu yang tidak ditentu- 
kan (pasal 83 c).

Atas dasar uraian di atas dapatlah ditarik kesimpul- 
an, bahwa masalah kekeliruan penahanan akhirnya hanya ter- 
batas pada persoalan formalitas penahanan (perpanjangan 
masa penahanan) dan sesuai tidaknya dugaan bahwa seorang 
tersangka telah melakukan kejahatan tertentu (dasar yang 
mengakibatkan dia ditahan), dengan kenyataannya. Karena 
memang sering terjadi, seorang tersangka diduga melakukan 
kejahatan yang bisa diancam dengan pidana maksimum lima 
tahun atau lebih, tetapi karena cara melakukan pemeriksaan 
dalam acara pemoriksaan pendahuluan dengan melalui penekan- 
an-penekanan, maka berita acara yang tidak benarlah yang 
terbentuk. Padahal berita acara dari pemeriksaan pendahulu- 
anlah yang dipakai pedoman bagi jaksa (hakim) untuk memper- 
panjang surat perintah penahanan, membuat surat tuduhan atau 
menilai perlu tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan 
untuk diperiksa lebih lanjut.

Tetapi yang jelas, terlepas dari cara-cara yang di- 
gunakan petugas dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan,
penilaian sah tidaknya formalitas penahanan dan perpanjangan-
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nya, tidaklah bisa diingkari adanya kenyataan bahwa seorang 
tersangka yang sudah terlanjur ditahan dan ternyata ter- 
bukti tidak bersalah, berarti telah terjadi kekeliruan dalam 
penahanan. Selanjutnya akan dilengkapi bab ini dengan kasus 
Haryono yang data-datanya telah berhaail saya dapatkan dari 
Pengadilan Negeri Surabaya.

Suhambari, terdakwa pertama dalam kasus Haryono, 
adalah ex anak buah kapal (juru mudi) M.V.Karana Delapan 
dan beralamat di Bhakti Ujung 10 Tanjung Priok, Jakarta*
Fox Martin Polakitan, t.erdakwa kedua juga ex anak buah kapal 
(pelayan) kapal yang sama dan berdoraisili di Jalan Budi 
Utomo 7 Jakarta. Kedua orang tersebut dituduh melakukan 
pembunuhan atas diri Haryono, juga anak buah dari kapal 
M.V.Karana Delapan, dan berdomisili di Jalan Bangka II 
Gang Amal II RT.0010/03 Kelurahan Palapambang Jakarta Se- 
latan.

Pada tanggal 13 Januari 1979 Haryono tertinggal kapal 
M.V.Karana Delapan. Memang pada tanggal 12 Januari 1979 ia 
turun ke darat bersama anak buah kapal yang lain ke.Kompleks 
pelacuran (Jarak), dan sejak saat tersebut Haryono dinyata- 
kan hilang oleh pihak kepolisian, berkat laporan B.Harianto 
Karyawan PT. Pelayaran Karana Line Tanjung Perak*

Awal Maret 1979 di Sungai Brantas (sekitar Sidoarjo) 
diketemukan mayat yang tidak dikenal identitasnya,. Dari 
hasil visum et repertum disimpulkan, mayat meninggal karena 
penganiayaan, dan setelah terbunuh baru dibuang ke sungai.

15
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu akhirnya 
fihak kepolisian berani menyimpulkan bahwa mayat tersebut 
adalah mayat Haryono yang secara resmi telah dinyatakan 
hilang oleh kepolisian.

Tanggal 11 Maret 1979 jenazah dikirim kepada keluar- 
ganya dengan kawalan ketat dua petugas kepolisian. Pihak ke
polisian tidak raengijinkan permohonan anggauta keluarga 
untuk melihat jenazah Haryono.

Pada tanggal 29 Maret 1979 dan 30 Maret 1979* atas 
dasar fakta-fakta tersebut pihak kepolisian melakukan pe
nahanan sementara atas diri kedua tersangka melalui surat 
perintah penahanan bernomor pol*j.22/SPPP/III/79 dan 1*21/ 
SPPP/III/1979. Pihak kepolisian melakukan penahanan atas 
dasar dugaant bahwa kedua tersangka telah melanggar pasal 
340 KUH Pidana (melakukan pembunuhan secara berencana). Pa
da tanggal 28 April 1979 melalui surat perintah penahanan 
Reg/X/1979# Kejaksaan Negeri Surabaya mengambil alih pe
nahanan kedua tersangka dari tangan pihak kepolisian Kodak 
X Jawa Timur.

Dari data yang saya peroleh dalam Konsep Keputuaan 
menunjukkan, para tertuduh dan saksi terpaksa menandatangani 
berita acara dalam pemeriksaan pendahuluan karena tidak 
tahan menderita £;akit akibat penganiayaan yang dilakukan 
oleh pihak pemeriksa. Tanggal 29 Nopember 1979 Haryono yang 
diduga mati terbunuh diketemuk'an di daerah Bogor, dan se
lanjutnya diantarkan pulang kerumah orang tuanya oleh .

16
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petugas kepolisian Bogor.
Tanggal 12 Februari 1980 Haryono dihadirkan di per- 

sidangan Pengadilan Negeri Surabaya. Tanggal 19 Februari 
1980 berdasarkan pasal 358 RIB (tentang kewenangan hakim 
raenangguhkan tahanan sementara) majelis telah mengabulkan 
penangguhan tahanan sementara atas kedua orang terdakwa.

Pada 16 April 1980 dengan keputusan nomor 124/1974/ 
Pid.B majelis telah menjatuhkan keputusannya atas diri ke
dua terdakwa dan dalam keputusan ditetapkan, di samping 
membebaskan kedua terdakwa dari semua tuduhan (vrijspraak),

£
juga ditetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah selesai diuraikan ka6us Haryono, selanjutnya
akan saya bahas kekeliruan penahanan yang terjadi dalam
kasus di atas berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1970.
Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No,14 Tahun 1970 berbunyi,

Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun di- 
adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
ditrapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan re- 
habilitasi.

Sesuai dengan judul bab ini saya hanya membahas ter- 
jadinya kekeliruan penahanan yang menimbulkan hak menuntut 
ganti rugi, tanpa membahas masalah yang lain seperti ke
keliruan penangkapan, penuntutan atau proses peradilan.

17

cRiset yang saya lakukan dalam bulan Agustus 1981 di 
Pengadilan Negeri Surabaya* Data-data tersebut diperoleh 
dari Ny.Rusminera Saksonohadi (panitera pengganti dalam per- 
sidangan kasus Haryono).
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Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapatlah disimpul- 
kan, kekeliruan penahanan akan terjadi, bila memenuhi syarat- 
syarat yang saya uraikan di bawah ini.

a. Penahanan dilakukan dengan mengabaikan undang- 
undang yang berlaku, Mefikipun dengan diundangkannya KUHAP 
biea diartikan undang-undang hukum acara pidana yang lama, 
yang merupakan produk pemerintah kolonial yakni RIB sudah 
tidak berlaku lagi, tetapi dalam pembahasan kasus tersebut 
di atas, saya akan tetap berpegang pada ketentuan lama. Se- 
mua didasarkan pada pertimbangan, pada saat kasus Haryono 
terjadi peraturan yang dipergunakan sebagai dasar hukum 
untuk acara penahanan, pengusutan ataupun eidang pengadilan 
masih menggunakan RIB. Jelas akan memberikan pengaruh yang 
luas dan sama sekali tidak relevan kalau eegala sesuatu yang 
berkaitan dengan acara penahanan, pengusutan ataupun peng
adilan didasarkan pada ketentuan hukum positip yang baru 
tahun 1982 ini berlaku. Ada kemungkinan segala tindakan yang 
pada saat terjadi kasus tersebut masih sesuai dengan hukum, 
tetapi setelah ditrapkannya KUHAP menjadi tindakan yang me
lawan hukum. Setelah pembahasan menyangkut masalah ganti 
rugi, 1365 BW akan dijadikan dasar berpijak pembahasan, 
karena ketentuan tersebut memang merupakan satu-satunya ke
tentuan positif yang sedang berlaku saat itu, yang bisa me- 
nampung permasalahan ganti rugi karena perbuatan melawan 
hukum oleh penguasa.
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Seperti telah diketahui, kedua orang tersangka 
akhirnya ditahan oleh fihak berwajib karena diduga melaku
kan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan pidana mak- 
simum lima tahun atau lebih, dalam hal ini yakni melakukan 
pembunuhan berencana (3*fO KUHP). Selanjutnya seorang jakea 
(jaksa pembantu) dalam hal mempunyai keterangan yang cukup, 
berwenang menahan seseorang untuk sementara selama paling 
lama dua puluh hari jika didapatkan adanya dugaan melakukan 
pembunuhan secara berencana (pasal 75 ayat 2 RIB). Kalau 
sampai batas waktu terakhir tidak diperintahkan tersangka 
supaya terus ditahan, maka tersangka yang bersangkutan harus 
segera dimerdekakan dengan tidak diadakan perkara lagi 
(pasal 72 ayat Z RIB).#

Dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut dan 
6urat perintah penahanan sementara kepolisian tertanggal 
29 Maret 1979 dan 30 Maret 1979 Nomor Pol.j,21/SPPP/I11/1979 
dan Pol.j.22/SPPP/I11/1979, yang mana baru diambil alih oleh 
Kejaksaan Negeri Surabaya melalui surat perintah penahanan 
Reg/X/1979 tertanggal 28 April 1979 maka bisalah disimpulkan 
bahwa penahanan sementara telah berlangsung lebih lama dari 
batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Adalah jelas 
apabila penahanan sementara oleh pihak kepolisian telah me- 
lampaui waktu yang ditentukan yaitu dua puluh hari, dan 
belum diperpanjang status penahanannya oleh penuntut umum, 
seharusnya saat itu juga tersangka dibebaskan. Bertentangan 
dengan ketentuan tersebut bisalah diartikan, telah terjadi

19

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENAHANAN 
OLEH PENGUASA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1981 
 

R.J.BANI HARINTO



penahanan yang raengabaikan undang-undang yang berlaku. Wir-
jono Prodjodikoro berpendapat:

Sistim pemeriksaan dengan "pijnbank" atau "tortore1' 
(penganiayaan) pada zaman sekarang kiranya sudah 
terang tidak diturut dimana-mana. Akan tetapi tabiat 
manusia adalah selalu memilih jalan yang amat mudah 
untuk mencapai suatu tujuan.7

Demikianlah yang terjadi atas diri dua tersangka dalam 
kasus di atas# Pengusut perkara telah melakukan penganiaya
an atas diri para tersangka dan saksi-saksinya, pada saat 
pemeriksaan pendahuluan berlangsung. Sehingga berita acara 
yang tidak benarlah, yang ditanda tangani oleh para ter
sangka dengan saksi-saksinya. Padahal berita acara sangat 
menentukan atas diperpanjang atau tidaknya penahanan ter
sangka yang bersangkutan. Selanjutnya sama sekali tidak 
akan mempunyai arti, proses penahanan yang dilakukan secara 
sah, kalau cara melakukan pemeriksaan berlangsung secara 
tidak sah dengan cara penganiayaan. Karena hal ini merupa
kan faktor penyebab terbentuknya berita acara tidak benarf 
yang mengakibatkan seorang tersangka yang tidak bersalah 
ditahan lebih lama. Akhirnya memang ternyata, cara pe- 
pemeriksaan dengan penganiayaan telah menimbulkan akibat 
terjadinya kekeliruan di dalam penahanan. Sudah barang tentu 
hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Pada saat dilakukan penahanan telah terjadi ke
keliruan mengenai orangnya. Hal ini didasarkan atas adanya

-- - - . - - -

7'Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indone
sia, Sumur Bandung, Bandung, 1974, h.32.
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fakta, terdakwa yang telah menjalani masa tahanan selama 
10 bulan 20 hari ternyata bukanlah pelaku pembunuhan 
berencana atas diri Haryono, Konsep putusan kasus Haryono 
Nomor 124/1979/Pid.B menyebutkan, bahwa kedua tersangka 
telah dlbebaskan dari segala tuduhan (frijspraak), karena 
segala tuduhan oleh penuntut umura menurut hukum dan ke- 
yakinan tidak terbukti, Sebagai dasar hukum majelis hakim 
meautus frijspraak adalah pasal 292 RIB, pasal 313 sampai 
dengan 378 RIB.8

Dengan berpangkal tolak pada keputusan tersebut, 
dapatlah disimpulkan telah terjadi kekeliruan penahanan me- 
ngenai orangnya, berarti telah terjadi pula perbuatan me
lawan hukum karena penahanan, atas diri kedua orang ter
sangka yang tidak bersalah tersebut,

c. Ketika dilakukan penahanan telah terjadi kekeliru
an mengenai hukum yang ditrapkan. Pada tanggal 12 Februari 
1980, Haryono telah sempat memberikan kesaksiannya dalam 
persidangan. Sebelumnya dia diduga telah dibunuh oleh ke
dua terdakwa, aehingga ketentuan hukum yang dijadikaa dasar 
dugaan, yaitu diduga melanggar pasal 340 KUH Pidana tidak 
pernah terbukti dalam persidangan. Atau bisa dikatakan, ke
keliruan penahanan terjadi karena hukum yang dijadikan dasar 
untuk menahan telah keliru ditrapkan, dan memang ternyata
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bahwa kekeliruan pengetrapan hukum ini merupakan faktor 
yang paling dominan dalam hal terjadinya salah tahan dalam 
kasus di atas,

Terlepas dari faktor manakah yang paling dominan, 
sampailah saya pada suatu keeimpulan, di dalam kasus Haryono 
sebagaimana telah diuraikan di atas, kedua terdakwa yaitu 
Suhambari dan Fox Martin Polakitan telah menjadi korban 
tindak kekeliruan penahanan, Kekeliruan itu terjadi karena 
tidak mendasarksn pada undang-undang yang berlaku, keliru 
mengenai orangnya ataupun hukum yang ditrapkan.

Jelas, kekeliruan penahanan menimbulkan berbagai ke
rugian atas diri kedua terdakwa, baik kerugian itu terwujud 
kerugian materiil ataupun spirituil. Perlu ditambahkan di 
sini, selama proses penahanan berlangsung anak terdakwa 
Suhambari telah meninggal dunia tanpa adanya kesempatan 
bag! terdakwa untuk menghadiri upacara pemakamannya, Sampai 
sejauh manakah kasus kekeliruan penahanan ini menjadi salah 
satu faktor penyebab terjadinya kematian anak terdakwa per- 
tama, belum berhasil saya mendapatkan inforraasi yang jelas. 
Tetapi sudah bisa dipastikan, kekeliruan penahanan meng- 
akibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum, dan hal ini 
menimbulkan hak bagi kedua terdakwa untuk menuntut ganti 
rugi berdasark&n pasal 9 Undang-undang No,14 Tahun 1970*
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2. Penerapan Pasal 1565 BW untuk Perbuatan Melawan H.ufaiB 
oleh Penguasa

Walaupun negara sebagai badan hukum publik mempunyai 
dua tugas, yakni di eamping tugae yang terletak dalam la- 
pangan hukum publik juga tugaa yang bersifat hukum privat* 
Tetapi bukanlah hal yang baru, kalau negara tetap bisa di- 
gugat karena perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Hal 
ini bisa digunakan pasal 1365 BW sebagai dasar gugatan.

Begitu banyak yurisprudensi ataupun literatur yang 
khuaus membahas tentang bagaimanakah pasal 1365 BW mesti 
dilakeanakan dalam hal terjadi "perbuatan melawan hukum 
oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)". Pada umumnya 
memang segala teori bisa diterima, tetapi akhirnya akan 
timbul keeulitan untuk menjadikannya sebagai suatu pedooan 
yang past! dan bisa ditrapkan eecara umum bagi seluruh kasus 
perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Hal ini dikarenakan 
semakin bergesernya pokok pikiran negara yang berfung6i ee- 
bagai penjaga malam kearah gagasan tentang negara kemakmuran 
(welfare state).^ Dalam kasus-kasus tertentu akhirnya, 
"batae-batas antara pengenaan dan pembebasan atau pengurang- 
an tanggung gugat Negara dapat digeaer sesuai dengan penalar- 
an terhadap kasus-kasus yang dihadapi in concreto".^
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^Philipus M.Hadjon, "Freies Ermessen (Keleluasaan 
Bertindak) Dan Tanggung Gugat Penguasa", Pertangguna.lawaban 
Hukumf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1979f 
h.77.

10DJasadin Saragih, on.cit.f h.74.
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Dengan memperhatikan Undang-Undang No.13 Tahun 1961 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Pasal 1 
ayat 1 (Kepolisian Negara adalah alat Negara), pasal 2 ayat 
2 (tugas Kepolisian Negara melakukan penyelidikan, atas ke
jahatan dan pel&nggaran), pasal 13 sub f (Kepolisian Negara 
berwenang melakukan penahanan sementara), Undang-Undang No. 
15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan 
Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 (Kejaksaan ialah alat 
negara penegak hukum dan bertugas sebagai penuntut umum), 
juga Undang-undang N0.I4 Tahun 1970 Pasal 1 (kekuasaan ke- 
hakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk me- 
nyelenggarakan peradilan), maka bisa diambil kesimpulan, 
aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Kehakiman merupakan 
Penguasa Negara.

Berdasarkan pada ketentuan RIB pasal 62, pasal 72, 
pasal 75 dan pasal 83 c dapat pula disebutkan, ketiga pe
nguasa negara tersebut di ataslah yang berwenang melakukan 
penahanan. Pasal 1365 BW berbunyi : MTiap perbuatan me- 
langgar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, me- 
wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 
itu, mengganti kerugian tersebut".^1

24

Kitab Undflnff-Undang Hukum Perdata. cet.VIII, ter- 
jemahan R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1976, h.310.
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Ditinjau dari pasal 1365 BW tersebut, maka syarat- 
syarat yang harus dipenuhi agar pelaku perbuatan bisa di- 
pertanggung gugatkan, akibat perbuatannya yang melawan 
hukum adalah ; (a) adanya perbuatan yang melawan hukum
(b) adanya unsur kesalahan pada diri pelaku (c) adanya ke
rugian (d) adanya hubungan kausal antara perbuatan yang 
melawan hukum dengan timbulnya kerugian.

Seperti telah diuraikan dalam subbab 1, kekeliruan 
penahanan dalam kasus Haryono merupakan perbuatan melawan 
hukum, karena bertentangan dengan undang-undang, keliru 
mengenai orangnya dan hukum yang ditrapkan, Adalah jelae 
dan merupakan sesuatu yang tak dapat dibantah, penahanan 
yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan sese- 
orang, akan menimbulkan penderitaan bagi yang bersangkutan, 
Penderitaan tersebut akan dirasakan sebagai kerugian baik 
bagi si tertahan ataupun keluarga yang menjadi tanggungan- 
nya, kalau penauanan itu sendiri tidak seharusnya terjadi. 
Hal tersebut merupakan kewajaran, karena tidak bisa dikata- 
kan telah timbul suatu kerugian kalau tersangka memang me
lakukan pembunuhan berencana seperti yang dijadikan dasar 
dugaan* Mungkin penderitaan dirasakan juga oleh tersangka 
yang nyata-nyata melakukan tindak kejahatan, tetapi menurut 
hemat eaya hal itu eudah merupakan konsekwensi logis ataa 
kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut 
tidak bisa dikatakan sebagai suatu kerugian. Sedang kerugi
an yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan melawan

25
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hukum oleh penguasa, dan dalam hal ini berupa kekeliruan 
melakukan penahanan,

Dari pembahasan tersebut di atas nyata terlihat, 
syarat kesalahan yang merupakan salah satu syarat penting 
bagi gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 BW, belum 
diuraikan dalam subbab ini. Sebagaimana subyek hukum yang 
lain, negara sebagai badan hukum publik juga memerlukan 
syarat kesalahan, untuk bisa dikenakan kewajiban ber- 
tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW. Tetapi selaku 
badan hukum publik yang berfungsi sebagai penyelenggara ke- 
pentingan umum, sudah barang tentu akan dikenakan bataean- 
batasan yang berbeda dengan individu. Walaupun freies 
ermessen yang terlalu luas, justru akan menimbulkan kese- 
wenang-wenangan penguasa, tetapi sebagai ciri suatu peme- 
rintahan modern mutlak perlu hal itu dimiliki oleh pe
nyelenggara negara, Seperti halnya pandangan umum tentang 
kebijaksanaan (beleid) penyelenggara negara, yang sama 
sekali terlepas dari penilaian pengadilan,

Dalam hubungan dengan kasus di atas, tindakan pe
nguasa yang bisa dinilai sebagai beleid adalah, maealah 
wewenang untuk melakukan penahanan sementara oleh aparat 
kepolisian (pasal 62 dan 75 RIB), wewenang untuk memper- 
panjang masa penahanan sementara oleh Jaksa dan perpanjang
an masa penahanan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri 
(pasal 83 C ayat 1 dan ayat k RIB). Bisa dikatakan sebagai 
beleid dikarenakan adanya fakta, penguasa tersebut di atas

26

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENAHANAN 
OLEH PENGUASA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1981 
 

R.J.BANI HARINTO



dengan dasar dugaan, dan pertimbangan-pertimbangan pribadi 
tertentu telah dimungkinkan melakukan suatu penahanan se
mentara ataupun perpanjangan suatu masa penahanan. Tetapi 
pada akhirnya perlu untuk diketahui bahwa beleid yang me
rupakan kelonggaran yang diberikan pada penguasa tersebut, 
akan menjadi tidak eah kalau pelaksanaannya dilakukan 
dengan sewenang-wenang (willekeurig, abus de droit)*

Seperti halnya pada kasus kekeliruan penahanan di 
atas, acara penangkapannya sendiri sebetulnya masih ber- 
sifat wetmatig, tetapi karena pelaksanaan pemeriksaan pen- 
dahuluannya dilakukan secara sewenang-wenang, maka berita 
acara yang merupakan hasil dari pemeriksaan pendahuluan yang 
sangat menentukan atas diperpanjang atau tidaknya ma6a pe
nahanan menjadi fiktif sifatnya. Hal ini akan mengandung 
arti, penahanan yang telah berlangsung sejak dilakukan pe- 
nandatanganan berita acara oleh para tersangka sampai di- 
bebaskannya dari segala tuduhan oleh majelis menjadi tidak 
sah menurut hukum (nietig).

Kejaksaan atau Ketua Pengadilan Negeri sendiri yang 
berwenang untuk memperpanjang penahanan sementara atau pe
nahanan lanjutan, sering-sering dengan gegabah tanpa fikir 
panjang selalu mengabulkan permohonan perpanjangan masa pe
nahanan tersangka* Jelas, tindakan-tindakan penguasa ter- 
sebut sudah tidak lagi mengindahkan sikap kecermatan dan 
kepatutan seperti yang diwajibkan selaku penyelenggara ke
pentingan umum. Kuntjoro Purbopranoto menyebutkan tentang

27
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azas-azas umum suatu pemerintahan yang balk, di mana 6alah 
satu di antaranya adalah azas bertindak cermat (principle)

Terlebih lagi kalau diingat, dengan adanya keterang- 
an para saksi dan tertuduh yang mengatakan, mencabut se- 
luruh keterangan dalam berita acara yang telah ditanda- 
tanganinya, akibat sikap yang keji dalam melakukan pe
meriksaan oleh pemeriksa* Melihat kenyataan tersebut se- 
harusnya majelis hakim pada saat pertama kali sidang sudah 
lebih bersikap hati-hati dalam mengabulkan permohonan per
panjangan penahanan. Tetapi tidak demikianlah kenyataannya.

Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas menurut 
hemat saya, telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh 
penguasa dalam pelaksanaan proses pemeriksaan dan penahan
an. Tentu hal ini menimbulkan tanggung gugat bagi penguasa 
atas dasar pasal 1365 BW.

Pemerin __________ Negara. Alumnit
Bandung, 1978, h.29.

12of carefullness).

Catatan Hukum Tata
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HAMBATAN-HAMBATAN 
PELAKSANAAN GUGATAN GANTI RUGI

Suatu ketentuan hukum merupakan produk lembaga ke- 
negaraan yang berwenang untuk itu, dan diperlakukan bagi 
seluruh anggauta masyarakat di samping juga seluruh aparat 
pemerintah yang ada. Jadi ketentuan hukum bisa bermanfaat, 
bila masyarakat itu menyadari untuk apa ketentuan itu di- 
adakant sehingga dengan sukarela akan menempatkan diri 
dalam pelaksanaan berlakunya ketentuan hukum tersebut. Di
lain pihak diharapkan aparat-aparat pemerintah mempunyai 
itikad baik dalam pengawasan pelaksanaannya, di samping 
juga tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal 
ealah satu pihak tidak menyadari fungsinya sebagai subyek 
hukum dan pengawas pelaksanaan, maka hukum tidak akan ber- 
fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dikatakan bahwa 
pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku telah 
terjadi, sebagai akibat salah satu pihak dari dua unsur ter- 
eebut di atas tidak koneekuen dalam menjalankan fungsinya 
selaku subyek hukum.

Seperti telah kita ketahui, ealah satu diantara 
fungsi negara adalah raenegakkan keamanan dan ketertiban 
secara adil. Hal ini dikarenakan selalu ada warga negara 
yang bertindak tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan ke- 
harusan yang dibebankan oleh hukum pada seseorang selaku 
individu dalam masyarakat, yang selanjutnya akan menimbulkan 
akibat terganggunya ketertiban kehidupan bersama. Terlebih

BAB III
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lagi kalau yang mengabaikan ketentuan hukum adalah aparat
negara yang berfungsl sebagai pelaksana, pengawas ataupun
penegak keadilan dan kebenaran. Tidak jarang undang-undang
atau ketentuan hukum hanya ditrapkan jika dimaksudkan untuk
menghukum, dan selanjutnya akan terabaikan jika untuk me-

12lindungi hak-hak seseorang individu*
Secara terperinci telah dluraikan dalam bab terdahulu 

tentang terjadinya kekeliruan penahanan dalam kasus Haryono, 
sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum. Hal ini telah diperkuat oleh pendapat Ketua Pengadil
an Negeri Bandung, Rusli, dalam Seminar Hak-Hak Azasi Manu- 
sia di Bandung pada akhir Noperaber 1967 : bahwa penangkapan, 
penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang, 
baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, ataupun didasar- 
kan atae kebijaksanaan, tergolong sebagai onrechtmatig.#^

Karena yang berwenang melakukan penahanan dalam kasus 
tersebut hanyalah aparat pemerintah (Kepolisian,Kejaksaan, 
Pengadilan), di samping ukuran-ukuran tertentu yang diperlu- 
kan bagi diperlakukannya pasal 1365 BW atas diri penguasa 
telah dipenuhi, maka perbuatan tersebut merupakan

30

12Sumrah, "Penegakan Hak Azasi Manusia Ditinjau dari 
Pelaksanaan The Rule of Law di Indonesia", dalam Eddy Damian 
(ed.), The Rule of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di 
Indonesia. Alumni, Bandung, 1974, h.41.

“̂Rusli, "Pembahasan Seminar Hak-Hak Azasi Manusia 
dalam Hubungannya dengan Praktek-Praktek Penahanan1', dalam 
Eddy Damian (ed.), on.cit.. h.109.
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onrechtmatige overheidsdaad. Hal Ini jelas menimbulkan ke- 
wajiban untuk bertanggung gugat bagi penguasa. Tetapi beear 
kemungkinan berbagai hambatan akan timbul dalam hal seorang 
tersangka menggugat ganti kerugian akibat terjadinya ke
keliruan penahanan.

1. Hambatan Kultural dan Admlnis.tJa.ttf
Alfian membagi corak manusia menjadi dua, yakni :

manusia awam sebagai anggauta masyarakat kebanyakan, dan
manusia berpengaruh, yang berada dalam lingkaran elite
strategis Lingkaran elite strategis merupakan kelompok
masyarakat tertentu yang terdiri dari kaum cendekiawan, pe-
megang kekuasaan, tokoh pemuda dan mahasiswa dan sebagai-
nya. Dalam masyarakat yang sedang berkembang, golongan elite
strategis (dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum)
akan memikul beban yang paling berat sebagai pembawa misi
pembaharuan. Peranan yang begitu dominan dalam proses pem-
bangunan, 6eringkali menimbulkan dorongan yang kuat untuk
melakukan perombakan total terhadap masyarakat lingkungan-
nya secara tidak demokratis. Golongan elite ini menilai,
bahwa masyarakat awam sangat sulit mengimbangi jalan pikir- 

15an mereka. J Sehingga sehubungan dengan pergeseran pokok

31

llfAlfian, Poliaks. Kebuda-vaan dan Man.ua.la Indonesia 
cet.I, LP3ES, Jakarta, 1980, h.139.

•^Ibid.. h.137.
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pikiran negara yang berfungsi sebagai penjaga malam ke arah 
gagasan tentang negara kemakmuran, pihak aparat lembaga 
yudisial cenderung raenolak eemua gugatan ganti rugi yang 
ditujukan pada penguasa, karena gugatan tersebut hanya di 
pandang sebagai faktor pembatas ata6 keleluasaan yang mereka 
railiki,

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas penjajah 
telah berhasil menumbuh-suburkan sikap feodalistis, paterna- 
listis yang selalu berorientasi vertikal ke pihak pimpinan 
dan jelas sangat mengharabat proses pembangunan di segala 
bidang, khueusnya di bidang hukum. Sikap otoriter atasan 
ini ternyata telah memberikan efek negatif bagi hubungan 
antara atasan dengan bawahan, yang pola tingkah laku sehari- 
harinya memang sudah diwarnai dengan nilai budaya tradisi- 
onal feodalistis. Hal ini akan tampak seraakin jelas kalau 
berada dalam pola hubungan kekuasaan, yang mana oleh pihak- 
pihak tertentu memang sangat dibutuhkan untuk itu.^^

Koentjaraningrat telah menguraikan tentang pengaruh 
buruk dari mentalitas feodalistis dalam pola hubungan ke
kuasaan yang pada akhirnya cenderung melahirkan suatu pola 
tingkah laku yang selalu berorientasi vertikal.

32

^Sarlito Wirawan Sarwono. "Kondisi dan Situasi 
Manusia Indonesia Masa Kini, Dilihat dari sudut Psikologi'1, 
dalam Mochtar Lubis (ed.), Manusia Indonesia (Sebuah Per- 
tanggungan i^wab). Yayasan Idayu, Jakarta, 1980, h.86*
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a. Sifat tak percaya dial sendiri, yang timbul se
bagai akibat otorisasi dari atasan. Dalam kaitannya dengan 
proses gugatan ganti rugi, aparat penegak hukum tipe ini 
cenderung untuk menolak gugatan dari pada mengambil alter- 
natif lain dengan konsekuensi tidak menyenangkan hati 
atasan. Oleh karena itu pengikut elite ini terpaksa menerima 
kepemimpinan alitenya berdasarkan sifat hubungan emosional 
primordial, dan mereka akan semakin jauh dengan sikap kritis 
rasional* Cita-cita untuk menumbuhkan kesadaran hukum (taat 
pada hukum), baik bagi diri sendiri maupun masyarakat 
lingkungannya menjadi luntur dengan selalu tergantungnya 
dengan pihak atasan.

b. Sifat tak berdisiplin murni, bisa dikembalikan 
pada nilai budaya dalam mentalitas pegawai yang selalu ber- 
orientasi vertikal. Sehingga disiplin dilakukan hanya 
karena adanya rasa takut atas pengawa6an dari atas. Dalam 
hal atasan sedikit kendor dalam melakukan pengawasan, maka 
hilang pula keinginan untuk mentaati hukum yang berlaku.

c. Sikap tak bertanggung jawab cenderung membagi 
tanggung jawab kesalahan dengan pihak lain, bahkan kalau 
dimungkinkan akan membebankan seluruh tanggung jawabnya pada 
pihak lain, asai keselamatan diri sendiri terjamin. Jelas, 
mentalitas tipe ini juga akan banyak merugikan pihak yang 
sangat mendambakan keadilan (pihak penggugat ganti rugi) 
yang seharusnya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Karena 
ternyata mentalitas ini sudah tidak lagi memberi tempat
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pada tumbuhnya sikap sadar akan hukum, yang mutlak diperlu-
17kan oleh aparat penegak hukum. f

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut di atas 
perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh, bagi lapisan 
atasan dan bawahan yang berada dalam satu kelompok masya
rakat (elite strategis), dan juga masyarakat awam padaumum- 
nya yang masih sangat minim memperoleh pendidikan formal* 
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah mentalitas 
tersebut adalah sebagai berikut : (a) member! contoh yangA
baik, terutama oleh kalangan elite pada umumnya dan khuBua- 
nya para pimpinannya, yang dalam hal ini sering menjadi 
panutan golongan masyarakat awam (bawahan) (b) mengembang- 
kan sikap orientasi ke depan, kritie dan rasional (c) me
lakukan pembinaan pada generasi baru untuk masa yang akan 
datang sejak kecil, dalam lingkungan keluarga (d) dengan
member! perangsang-perangsang yang cocok bagi mereka yang

lfikreatif dan berani berinisiatif sendiri* °
Di atas telah diuraikan, hambatan kultural merupakan 

hambatan yang paling mendasar eifatnya, karena menyangkut 
nilai budaya bangsa, dan untuk mengubahnya sudah barang 
tentu memerluka*i proses yang panjang. Kiranya adalah relevan, 
kalau dalam uraian ini saya cenderung untuk membahas ter-

34

^Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalltet dan Pem- 
bangunan. Cet.I, Gramedia, Jakarta, 1974* h.54*

18Ibid.. h.75.
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lebih dulu tentang hambatan kultural sebelum menguraikan 
yang lain, yaitu hambatan administratif dan adanya prinsip 
bahwa hakim tidak dapat dipersalahkan karena putusannya. 
Dalam pembahasan selanjutnya, akan saya uraikan masalah 
hambatan administratif menjadi dua,

a, Karena faktor ekstern : seperti telah diketahui, 
aparat pemerintah yang berwenang melakukan penahanan dalam 
sistim hukum acara pidana kita adalah, Aparat Kepolisian, 
Kejaksaan dan Pengadilan. Sehingga bila terjadi kekeliruan 
penahanan, besar kemungkinan instansi-instansi tersebutlah 
pelakunya. Tentu hal ini akan menimbulkan kewajiban ber- 
tanggung gugat karena perbuatannya yang melawan hukum, Jelas, 
persoalan baru akan timbul kalau aparat-aparat tersebut 
belum menyediakan pos-pos anggaran khueus untuk pemenuhan 
kewajiban pembayaran ganti rugi.

Dalam pelaksanaannya tiap departemen hanya dimungkin- 
kan setiap tahun sekali, mengajukan rancangah anggaran pe- 
ngeluaran pada pemerintah, Besar kecilnya anggaran ditentu
kan oleh pemerintah bersama DPR. Sudah barang tentu, besar 
kecilnya anggaran untuk tiap departemen akan ditentukan 
sesuai dengan besar kecilnya anggaran pendapatan negara, 
di eamping penilaian atas dasar skala prioritas oleh peme
rintah dan DPR, Sedang proses pengajuan rancangan anggaran 
pengeluaran itu sendiri cukup berliku-liku. Sebagai langkah 
pertama instanei yang bersangkutan harus mengajukan pos-pos 
untuk pembayaran ganti rugi yang pada dasarnya merupakan
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pos-pos baru, dan departemen Keuangan tidak selamanya harus 
memenuhi semua permintaan anggaran pengeluaran suatu depar
temen, seandainya permintaan dipenuhi tidak selalu harus 
sesuai dengan jumlah anggaran pengeluaran yang diajukan.

Misalnya Menteri Keuangan menyetujui, berarti
rancangan anggaran diajukan ke DPR oleh Presiden. Dalam hal
ini bisakah dijamin, poe-pos baru ini disetujui DPR dalam
sidang seksi ataupun pleno, yang man̂ i dimungkinkan adanya
dasar pertimbangan, bahwa dengan disediakannya anggaran
untuk pemenuhan ganti rugi akan mempermudah aparat pemerin-

19tah untuk berbuat melawan hukum.
Kalau pada akhirnya DPR menyetujui, berarti anggaran 

baru tersedia per 1 April, selanjutnya bagaimana seandainya 
keputusan pengadilan yang mengharuskan negara membayar ganti 
rugi dijatuhkan pada bulan Juni atau Juli sesaat sebelum 
pos-pos baru disediakan. Persoalan akan menjadi semakin 
rumit, apakah ganti rugi baru akan dibayarkan sekitar 9-10 

bulan lagi, mengingat nilai infIasi yang cukup tinggi akhir- 
akhir ini akibat resesi ekonomi dunia. Terlebih lagi kalau 
ditinjau keputusan Mahkamah Agung 23 Maret 1957 yang me- 
nentukan : peng/;eseran penggunaan keuangan untuk pos lain,

36

«J.Soekojo, "Mungkinkah Penggantian Kerugian karena 
Onrechtmatige Overheidsdaad?1', Hukum dan Keadilan. No.l 
Th*II, Nopember/Desember 1970, h*6*

19
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yang berbeda dengan maksud pos itu disediakan, bisa diarti-
kan sebagai pen 'gelapan 6eperti termakeud dalam pasal 415

20KUHP dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum,
Menurut hemat saya, anggaran untuk pembayaran ganti 

rugi akibat onrechtmatige overheidsdaad, khususnya karena 
penahanan, mutlak harus disediakan oleh pemerintah mengingat 
telah diaturnya masalah ganti rugi dalam KUHAP, yang telah 
berlaku tahun ini. Juga dalam penguraian nanti, akhirnya 
bisa ditunjukkan pasal 1365 BW masih relevan untuk dijadi- 
kan dasar gugatan bagi perbuatan melawan hukum oleh penguasa 
karena penahanan, walaupun jan;r;kauan daya laku pasal 1365 BW 
sendiri sudah mulai dibatasi oleh KUHAP, semenjak ketentuan 
hukum baru ini mulai diperlakukan diseluruh wilayah tanah 
air. Semua ini dimaksudkan demi menjaga kewibawaan pemerintah 
kita yang sedang giat melaksanakan perabangunan nasional pada 
umumnya dan khususnya pembangunan di bidang hukum.

b. Karena faktor intern : dalam hal ini, administrasi 
dari instansi yang berwenang melakukan penahanan itu sendiri 
sebagai faktor penyebab terjadinya hambatan. Ternyata nilai 
budaya tradisional bangsa Indonesia yang telah diuraikan di 
atas, yaknl tentang "nilai budaya tak berdisiplin murni dan 
tang bertanggung jawabnya aparat pemerintah" sangat mem- 
pengaruhi timbulnya hambatan administratif. Selanjutnya

2QIbid.. h.9
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dalam hal tersangka mengajukan gugatan karena penguasa ber- 
tindak keliru dalam melakukan penahanan, J.Soekojo dalam 
tulieannya berpendapat, tentang harus dipenuhinya syarat- 
syarat : (a) surat penahanan; (b) surat perpanjangan pe
nahanan; (c) surat putusan hakim, baik yang bereangkutan 
dengan ditangguhkannya penahanan atau putusan yang merupa
kan haeil dari pemeriksaan di pengadilan, Ketiga hal ter- 
sebut di atas sangat penting, karena pada akhirnya akan di- 
gunakan sebagai alat bukti dalam persidangan gugatan ganti 
rugi. 21

Apa yang akan terjadi kalau pada saat gugatan ter- 
6ebut diperiksa Ji pengadilan, alat bukti yang diperlukan 
tidak terdapat di dalam berkas perkara, oehingga menimbul
kan keragu-raguan bagi hakim tentang benar tidaknya suatu 
penahanan. Dalam hal ini adanya kebijaksanaan para hakim 
mutlak diperlukan, dengan meninggalkan beberapa formalitas 
tertentu, agar diperoleh suatu kebenaran material yang dapat 
memenuhi rasa keadilan eemua pihak, di samping perlunya di
lakukan pembenahan administrasi yang lebih teratur secara 
menyeluruh bagi semua instansi yang berwenang.

2. Prlnslp bahwa Hakim Tidak flaoat PiD.ercalahkan karena 
Putusannva

Sebagaimana layaknya suatu gugatan, maka setiap peng-

38

21I b id . .  n.7
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gugat harus mengetahui benar, siapakah yang akan digugat,
di raana ia akan menggugat, mengapa ia menggugat, dan se-

22lanjutnya apa yang hendak digugat. Sehubungan dengan materi 
yang akan dibahas, di Bini hanya akan diuraikan tentang 
masalah "Siapakah yang akan digugat".

Menurut hemat saya, ketiga instansi di atas (ke- 
polifiian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) harus digugat 
untuk membayar g^nti rugi, yaitu instansi yang menanda- 
tangani dan memperpanjang surat perintah penahanan itu. Se
lanjutnya atas dasar kewenangan lembaga peradilan memper- 
panjang surat penahanan, maka : Negara c.q. Lembaga Peradil
an dalam hal ini wajib bertanggung gugat.

Pada tanggal 16 Desember 1976, Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan Surat Edaran No.9 Tahun 1976 yang ditujukan 
kepada seraua Ketua (Hakim) Pengadilan Tinggi dan Negeri di 
seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya berisi tentang 
ajuran untuk menolak semua gugatan yang ditujukan terhadap 
Negara c.q. Lembaga yudisial (hakim), karena melaksanakan 
tugas peradilannya. Sedang dasar pertimbangan Mahkamah Agung 
mengeluarkan Surat Edaran tersebut adalah, dikuatirkan ter- 
jadinya perongrongan atas "Asas Kebebasan Hakim dan Kekuasa- 
an Kehakiman".

39

J.Z.Loudoe, "Hukum Acara Perdata pada Persimpangan 
Jalan*1, Kompas. 14 April 1981, 'h.IV.
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Dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang No*14 Tahun 
1970 disimpulkan : kekuasaan kehakiraan yang merdeka ini 
mengandung pengertian, bebas dari campur tangan dan paksaan 
dari pihak kekuasaan negara lainnya dan lembaga ekstra 
yudisial. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kebebasan di sini 
tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari Hakim adalah me- 
negakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demikian 
juga dalam penjelaean pasal 4 ayat 3 telah ditegaekan, 
bahwa agar supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya 
dengan baik, tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan 
dan pengaruh-pengaruh dari luar yang mengakibatkan hakim 
tidak bebas lagi dalam mengambil putusannya yang adil.
Kalau ditilik dari bunyi kedua penjelasan tersebut di atas 
bisalah ditarik kesimpulan, pada hakekatnya kebebasan yang 
dimiiiki oleh kekuasaan yudieial dan hakim tidak mutlak 
sifatnya, karena masih didapatkan batas-batas tertentu yang 
harus diperhatikan oleh lembaga yudisial dalam menjalankan 
tugasnya, yakni dasar falsafah negara kita Pancasila. Se
lanjutnya bisa pula disimpulkan, bahwa hakim dalam menjalan- 
kan tugaenya aa.na sekali tidak bisa dipengaruhi ruang gerak- 
nya baik karena tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh dari 
luar maupun surat edaran Mahkamah Agung itu sendiri.

Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 
3 Oktober 1981 telah diselenggarakan suatu diskuei guna me- 
nanggapi Surat Edaran Mahkamah Agung No.9 Tahun 1976 ter
sebut. Kesimpulan yang telah dicapai adalah sebagai berikut*

40
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a. Art! dan hakekat kekuasaan kehakiman yang bebas. 
Selain bebas dalam arti campur tangan dan bebas untuk me- 
laksanakan fungsi peradilan, perlu diperhatikan pula adanya 
kewajiban untuk menegakkan suatu peradilan yang jujur (fair 
trial)* Guna tegaknya peradilan yang jujur tidak cukup hanya 
dengan upaya banding dan kasasi, karena upaya tersebut hanya 
menyangkut putuoan pengadilan dan belum mencakup pola tingkah 
laku hakim dan proses peradilannya.

b. Kebebasan hakim. Memang dalam sistim hukum di 
Amerika Serikat dikenal adanya azas "No Reprisal For Their 
Decisions"* Pada hakekatnya asas tersebut merupakan asae ke- 
kebalan hakim yang tidak mungkin dapat dipertanggung-gugat- 
kan secara perdata atas putusannya. Dalara pelaksanaannya di 
negara Amerika asas tersebut selalu diimbangi dengan suatu 
mekanisme kontrol yang effektif terhadap hakim dan peradil
an, Bagaimana mungkin sistim tersebut bisa ditrapkan dalam 
sistim hukum dan peradilan di negara kita, di mana fungsi 
kontrolnya masih sangat lemah. Jelas masih belum saatnya 
asas tersebut ditrapkan dalam sistim hukum dan peradilan 
kita,

c. Tanggung gugat negara. Ajaran Trias Politika 
(Monteequeu) membagi kekuasaan negara menjadi : kekuasaan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi, pada dasarnya 
kekuasaan yudikrtif mempunyai kedudukan yang sejajar dengan 
kekuasaan yang lainnya, Sehingga sebagaimana negara dapat 
digugat karena perbuatan melawan hukum aparat eksekutifnya,

kl
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maka negara harus pula dapat digugat karena perbuatan me
lawan hukum aparat yudikatifnya. Selanjutnya biealah di- 
simpulkan, bahwa negara karena perbuatan melawan hukum 
aparat yudisialnya, dapat pula digugat secara perdata atas 
dasar pasal 1367 BW jo. pasal 1365 BW.^

Dalam tulisan yang telah dimuat dalam harian Kompas 
Soenarto Soerodibroto berpendapat, dengan menda6arkan pada 
pasal 95 ayat 1 KUHAP dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 
No.lif Tahun 1970, di mana disebutkan : tersangka, terdakwa, 
terpidana berhaK menuntut ganti rugi karena diadili tidak 
berdasarkan undang-undang, terjadi kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum yang ditrapkan, Karena yang berwenang 
mengadili hanya lembaga yudisial, maka suatu lembaga yudi- 
sial dapat dituntut (digugat) untuk membayar ganti rugi 
pada soseorang.^

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka menurut 
hemat eaya Surat Edaran Mahkamah Agung No.9 Tahun 1976 
tidak perlu dipertahankan lagi. Sebaiknya secepat mungkin 
dicabut, guna memberi kelonggaran pada lembaga yudisial

42

■̂ "Disku; i untuk menanggapi Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI tanggal 16 Desember 1976 No.9 Tahun 1976 tentang 
gugatan terhadar> Pengadilan dan Hakim", Berita Bulanan 
Fakultas Hukum tnair, No.l Th.III, Nopember 1981* h*3.

24Soenarto Soerodibroto, "Dapatkah Orang Menggugat Suatu Badan Peradilan", Kompas. 8 Desember 1981, h.Iv.
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untuk memutuskan yang benar, adil, dan jujur dal^m hal 
menghadapi gugatan yang ditujukan pada negara c.q. lembaga 
yudisial, karena perbuatannya yang melawan hukum.

43
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PENYELESAIAN AKHIR 
MASALAH TUNTUTAN ATAU GUGATAN GANTI RUGI KARENA.

PENAHANAN

1# Melalui Peradllan Pidana Berdasarkan KUHAP
Dengan telah diperlakukannya KUHAP pada tanggal 31

Desember 1981 $ berarti sebagian maksud yang terkandung dalam
bunyi pasal 9 Undang-undang N0.I4 Tahun 1970 telah terpenuhi*
Pasal 95 ayat 1 KUHAP yang pada dasarnya mempunyai isi yang
senada dengan pasal 9 ayat 1 tersebut di atas berbunyi :

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti 
kerugian karena ditangkap, dituntut dan diadili atau di
kenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang ditrapkan.

Dalam rangka judul tulisan ini, pasal 95 (1) di atas 
dapat dipersingk&t, sehingga berbunyi sebagai berikut: ter
dakwa berhak menuntut ganti rugi, karena ditahan tanpa alas
an yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai orang
nya atau hukum yang diterapkan. Berdasarkan perumusan diatas, 
maka jelaslah dasar hukum bagi kedua terdakwa dalam kasus 
Haryono yang telah saya uraikan dalam bab terdahulu, untuk 
mengajukan tuntutan ganti rugi telah tersedia, seandainya 
pada saat kasus tersebut terjadi KUHAP telah berlaku. Yang 
kemudian akan menjadi persoalan ialah, eampai seberapa jauh- 
kah KUHAP mampu .nelindungi eemua terdakwa yang menjadi korban 
kekeliruan penahanan?

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XII merupa
kan sebagian peraturan pelaksanaan pasal 9 (3) Undang-undang

kk

BAB IV
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No,l/f Tahun 1970 yang berbunyi: "Cara-cara untuk menuntut 
ganti rugi, rehabilitasi dan pembebasan ganti rugi diatur 
lebih lanjut dengan Undang-Undang". Saya kemukakan sebagian, 
karena KUHAP sendiri menurut hemat saya masih belum mem- 
berikan jalan keluar secara tuntas bagi semua bentuk ke
keliruan penahanan. Hal ini bisa ditunjukkan berdasarkan 
uraian sebagai berikut; secara implieit bisa ditarik ke- 
simpulan dalam sistim KUHAP dikenal dua jenis peraturan 
untuk kasus kekeliruan penahanan.

a* Peraturan yang melindungi tersangka yang mengalami 
kekeliruan penahanan, dan kekeliruan sudah diketahui sebelum 
perkaranya diperiksa di depan sidang pengadilan. Dalam hal 
ini segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur pemeriksa
an tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan 
ataupun yang bersangkutan dengan keputusan tentang besarnya 
ganti rugi dipeiiksa oleh lembaga pra peradilan (paeal 77 

sampai pasal 81 KUHAP). Pasal 82 (Id) berbunyi: "Dalam hal 
suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, 
sedangkan pemeriksaan mengenai perraintaan kepada praperadil- 
an belum selesai, maka permintaan tersebut gugur'1. Lebih 
lan jut dikatakar. oleh pasal 95 (2): segala tuntutan ganti 
rugi sebagaimana termaksud dalam ayat 1 , yang perkaranya 
belum diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra- 
peradilan seperti dimaksud oleh pasal 77#

Bertitik tolak dari bun'yi ketentuan-ketentuan ter
sebut, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa lembaga pra-

k5
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peradilan merupakan sidang hakim tunggal atas dasar pe- 
nunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutus, selain tentang masalah sah tidaknya penangkapan, 
penahanan, dan penuntutan, juga tentang ganti rugi yang ter
jadi sebelum dilakukan pemeriksaan di depan sidang pengadil
an* Selanjutnya, setelah dikemukakan tentang berbagai ke
tentuan dalam KUHAP, yang bisa dipergunakan sebagai dasar 
penuntutan ganti rugi bagi tersangka yang menjadi korban ke
keliruan penahanan, maka perlu pula diketahui apakah semua 
ketentuan tersebut sudah bisa menjamin terwujudnya per- 
lindungan bagi ,ersangka, mengingat ditemuinya beberapa 
pasal yang melemahkan kedudukan korban kekeliruan penahanan.

Menilik bunyi pasal 82 (Id) KUHAP tersebut di atae 
dan dikaitkan dengan uraian dalara bab yang lalu tentang nilai 
budaya tradisional bangsa Indonesia, yakni kurangnya disi- 
plin dan rasa tanggung jawab aparat negara dalam menjalan- 
kan tugas, di samping begitu lemahnya sistera kontrol baik 
secara vertikal maupun horisontal, jelas akan merupakan 
ancaman bagi keuudukan para tersangka yang menjadi korban 
kekeliruan penahanan dari perlindungan hukum. Tentu sangat 
sulit untuk mencari upaya hukum lain, kalau suatu perminta
an pemeriksaan calah tahan dinyatakan gugur, padahal ini 
disebabkan kelambatan lembaga praperadilan sendiri dalam 
menjalankan pemeriksaan. Atau dimungkinkan pula terjadinya 
inisiatif tercela datang dari'majelis hakim yang ditunjuk 
untuk memeriksa perkara asli, dengan cara memulai pemeriksa-

46
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an pada saat lembaga praperadilan belum berhasil mfinyeleeai- 
kan tugasnya, Padahal setelah sidang pertama dibuka selanjut
nya diputuskan untuk menunda sidang yang kedua. Jelas ini 
merupakan taktik yang sangat merugikan penggugat demi ke
pentingan oknujn peradilan yaitu terwujudnya solidaritas an tar 
aparat, Akhirnya seorang tersangka yang tidak bersalahlah 
yang menjadi korban, padahal alat bukti cukup meyakinkan 
bahwa aparat negara telah keliru melakukan penahanan,

Dalam hal penetapan ganti rugi oleh lembaga praper
adilan tentu akan tertutup pula kemungkinan digunakannya 
upaya hukum yan^ lain, dalam hal tidak dicapainya perseeuai- 
an besarnya ganti rugi, sebagaimana diharapkan 6eorang ter
sangka yang menjadi korban kekeliruan penahanan atas putus- 
an hakim dalam sidang praperadilan. Kemungkinan buruk ter
sebut akan tampak jelas dengan adanya ketentuan dalam KUHAP 
yakni pasal 83 (1 ) yang pada dasarnya berisi sebagai berikut: 
terhadap putusan praperadilan tentang permintaan pemeriksaan 
Bah tidaknya sucitu penangkapan, penahanan, dan ganti rugi, 
tidak dapat dimintakan banding,

Pada dasarnya hakim dalam sidang praperadilan seperti 
halnya hakim lain, memiliki kewajiban moral untuk selalu 
menjatuhkan keputusan yang adil. Dalam hal ini ukuran apakah 
yang bisa dijadikan dasar untuk menilai adil tidaknya suatu 
putusan? Sebagai pedoman, putusan haru6 selalu bersumber at&u

47
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berdasar pada keadilan yang sedang tumbuh dalam ipasyarakat.
Sehingga jelas pula, suatu putusan tentang pemberian ganti 
rugipun, akan menjadi bersifat sewenang-wenang (willekeurig) 
kalau sampai tidak sesuai (bertentangan) dengan rasa keadil
an masyarakat.

Tidaklah menjadi persoalan seorang terdakwa terpaksa 
menerima keputusan yang keliru akibat kelalaian majelis 
hakim, kalau memang untuk isi disediakan kesempatan yang se- 
luas mungkin baginya untuk menggunakan upaya hukum tertentu, 
sehingga pada akhirnya keadilan yang diharapkan oleh semua 
pihak berhasil aiperoleh. Tetapi bagaimana halnya, seorang 
pencari keadilan yang mengharapkan ganti rugi, harus me
nerima putusan yang sifatnya sepihak (akibat tidak diberi- 
nya kesempatan bagi tersangka untuk memberi pertimbangan 
tentang besar kecilnya kerugian yang telah diderita dan 
tidak dimungkinkannya upaya banding digunakan). Menurut 
hemat saya wala.ipun KUHAP sudah diperlakukan diseluruh 
wilayah tanah air, haruslah dinyatakan bahwa pasal 1365 BW 
tetap bisa dijadikan dasar gugatan ganti rugi.

Dalam Hukum Tata Pemerintahan dikenal asas umum pe- 
merintahan yang baik (the general principle of good admi-

kQ
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25'Ismail Saleh, nJaksa Agung tentang Ukuran Keadilan'1, 
Kompas, 22 Februari 1982, h.XII. Dalam konsultasi skripsi 
tanggal 18 Mei 1982 yang lalu, Djasadin Saragih sempat mem
beri tanggapan atas pendapat ini bahwa putusan hakim harus 
tetap didasarkaii pada undang-undang terlebih dahulu, baru 
kemudian dipertimbangkan pula keadilan yang sedang tumbuh 
dalam masyarakat.
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nistration), ealah satu di antaranya adalah asas permainan 
yang layak. Prinsip ini berarti sangat menghargai instanei 
banding guna memberi keeempatan bagi seeeorang untuk dapat 
memperoleh kebenaran dan keadilan, baik melalui inetansi 
pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya (administratief 
beroep) maupun melalui badan-badan peradilan (yudicial 
review). Jelas bahwa asas ini sangat penting mengingat 
masih sangat lemahnya fungsi kontrol baik vertikal maupun 
horieontal disemua lembaga kenegaraan, yang menimbulkan 
akibat begitu mudahnya lembaga yudisial (praperadilan) untuk 
memberi keputusan yang berat sebelah atau subyektif.

b. Peraturan yang melindungi tersangka dari tindakan 
kekeliruan penahanan, yang baru diketahui setelah perkara 
diperiksa dalam sidang pengadilan. Hal ini secara Jelas 
telah diatur dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP eebagaimana disebut- 
kan di atas. Seseorang terpaksa dituntut dan diadili, sedang 
sebelum ditangguhkan penahanannya atau sebelum divonie bebae 
oleh hakim, jelas bahwa dirinya ditahan, berarti dapatlah 
ditarik kesimpulan bahwa aparat yang berwenang telah keliru 
dalam melakukan penahanan atas diri seorang tersangka.

Tetapi ternyata ketentuan hukum yang dimaksudkan 
untuk melindungi para terdakwa seperti termaksud di atas 
dalam pelaksanaannya sangat sulit, bahkan bisa dikatakan
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tertutup sama sekali. Menurut KUHAP, sejauh raungkin Ketua 
Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang sama yang telah meng- 
adili perkara pidana yang bersangkutan (pasal* 95 ayat if).
Hal ini jelas akan menghambat terwujudnya keputusan yang 
berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Adalah ter- 
lalu riskan pada saat sekarang harus raenggantungkan nasib 
seorang pencari keadilan hanya pada seorang penegak hukum, 
Sedangkan penegak hukum yang bersangkutan dituntut untuk 
mengakui, bahwa dirinya telah bertindak keliru dalam mem- 
perpanjang surat penahanan, dengan mengabulkan permintaan 
ganti ruginya. Misalnya tuntutan ganti rugi dikabulkan, 
masih disangsikc,n adanya obyektifitas dalam penetapan besar 
kecilnya ganti rugi tersebut.

Subektl sangat mendukung dicanturakannya pasal 95 (4) 
tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan, yang 
paling mengetahui tentang kerugian adalah Pengadilan Negeri 
dalam susunannya seperti yang dulu, yang secara salah telah 
memperpanjang surat penahanan ataupun memutus perkara. Jadi 
dalam hal ini tidaklah bisa diartikan, suatu lembaga peradil- 
an telah mengadili dirinya sendiri sebagai akibat dari gugat
an pihak lain. Selanjutnya beliau menyimpulkan yang digugat 
adalah tetap negara, sedang pengadilan yang bersangkutan 
mengadili negara karena tindakannya yang keliru dalam melaku
kan penahanan. Karena sudah menjadi asas yang berlaku umum, 
pengadilan tidak bisa dituntut karena kesalahannya memutus
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perkara.
Atas daear uraian dalam Bab III, saya tidak sepen- 

dapat dengan Subekti dan tetap mendukung pendapat bahwa 
Pengadilan Negeri bisa digugat karena perbuatannya yang me
lawan hukum. Dengan dipertahankannya pasal 95 ayat 4 KUHAP 
bisa diartikan Pengadilan Negeri akan mengadili dirinya 
sendiri, sehingga besar kemungkinan nilai obyektifitas 
lembaga yudisial akan terancam. Seharusnya susunan hakim 
yang memeriksa porkara pidana dulu tidak dijadikan sebagai 
pihak pemeriksa dan tidak pula dijadikan sebagai pihak ter- 
gugat, tetapi selayaknya dijadikan saksi yang bisa dimintai 
penjelasan tentang terjadinya kekeliruan dalam melakukan 
pemeriksaan ataupun memperpanjang eurat penahanan.

Sama sekcli tidaklah relevan kalau penunjukkan susun
an hakim yang t&rdahulu hanya didasarkan atas anggapan, 
bahwa yang bersangkutanlah yang paling mengerti tentang 
besar kecilnya kerugian yang diderita oleh terdakwa. Karena 
menurut hemat saya tidaklah sulit untuk menetapkan besar 
kecilnya kerugian, kalau memang semua alat bukti (saksi) oe- 
nunjukkan bahwa terdakwa telah menjadi korban kekeliruan pe
nahanan, dan soluruhnya baik yang bersangkutan dengan alat 
bukti maupun sai:si bisa diajukan dalam sidang. Di samping 
dengan teliti dan itikad baik majelis hakim melalui para
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^Subekti, "Soal Pemberian Ganti Rugi dalam UU-HAPMf 
Kompas. 2 Februari 1982, h.IV.
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saksi, bersedia raencari keterangan tentang tingkat hidup 
terdakwa, penghasilannya tiap bulan juga peranannya dalam 
rumah tangga. Hal ini jelas akan berguna untuk menentukan 
besar kecilnya kerugian yang telah diderita.

Akhirnya fakta menunjukkan bahwa ketentuan pasal 95 
(4) KUHAP sangat tidak effektif untuk dipertahankan. Peng
adilan Negeri Bekasi melalui keputusannya tanggal 21 Janu- 
ari 1982 telah menolak gugatan ganti rugi dari Sengkon dan 
Karta. Dasar penolakannya adalah kompetensi relatif di 
samping Pengadilan Negeri tidak mungkin mengadili dirinya 
sendiri. Dalam gugatan tersebut yang borkedudukan sebagai 
pihak tergugat adalah Pemerintah RI cq. Departemen Kehakim- 
an, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Bekasi dan 
Kores 803 Bekasi. Karena pemerintah HI cq, Departemen Ke-
hakiman berdomisili di Jakarta, maka gugatan tersebut harus

PRdiajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Lebih lanjut akan timbul pula persoalan lain yaitu 

bagaimanakah matalah kekeliruan penahanan sebagaimana di- 
uraikan di atas, bila dilaksanakan tuntutan ganti ruginya? 
Pasal 95 (5) meiiyebutkan bahwa "Pemeriksaan terhadap ganti 
kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti 
acara praperadilan". Sudah barang tentu tuntutan tersebut 
akan terhalang iengan pasal 82 (Id) di atas, Seandainya
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^"Karta Tertabrak", Komnas. 3 Februari 1982, h. I.
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pengadilan betul-betul konsekuen dengan maksud yang ter- 
kandung dalam pasal tersebut, tentu setiap korban kekeliru
an penahanan akan gagal dalam mengajukan perraintaan gfiuati 
rugi dari pengadilan. Karena kekeliruan penahanan sendiri 
baru bisa diketahui setelah perkara mulai diperiksa di 
depan sidang pengadilan, berarti permintaan ganti rugi men
jadi gugur.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, dapatlan di- 
tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya memang KUHAP telah 
memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa ataupun ter
sangka yang menjadi korban kekeliruan penahanan oleh aparat 
penegak hukum. Perlindungan tersebut bisa berbentuk ke- 
eempatan untuk mengajukan permintaan ganti rugi maupun re- 
habilitasi. Tetapi besar kemunekinan akan timbul berbagai 
kesulitan, yakni dalam hal terdapat pertentangan antara 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP sendiri dengan 
bentuk keputusan yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi 
eemua pihak. Hal ini didasarkan atas adanya beberapa pasal 
tertentu yang merupakan titik lemah bagi kedudukan korban 
kekeliruan penahanan. Memang pada prinsipnya pasal-pasal 
tersebut tidak r>ulit untuk dilaksanakan. Tetapi bila di- 
kaitkan dengan uraian di atas, tentu masih sulit dijamin 
terwujudnya suatu keputusan yang berdasarkan kebenaran, ke
adilan, dan kejajuran.

53

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENAHANAN 
OLEH PENGUASA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1981 
 

R.J.BANI HARINTO



2.. Melalui Peradilan Perdata Berdasarkan Pasal 1367 vo. 
pasal 1365 BW

Telah dicantumkan dalam bab III, tentang hal-hal 
yang perlu diketahui oleh penggugat, blla ia akan mengaju
kan gugatannya ke pengadilan* Dalam hal ini yang dimaksud 
ialah harus dikctahuinya siapakah yang hendak digugat, di- 
manakah ia akan menggugat, mengapa ia menggugat dan se
lanjutnya apa yang hendak digugat. Gugatan yang diajukan 
tentu akan ditolak, kalau karena kekeliruan penahanan yang 
digugat adalah oknum-oknum aparat kepolisian, kejaksaan 
ataupun pengadilan selaku pribadi. Seperti telah diuraikan 
dalam bab II oknum-oknum tersebut memang telah bertindak 
keliru dalam melakukan penahanan, tetapi mereka melakukan 
penahanan karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum 
yang kewenangannya telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi 
bisalah disimpulkan tindakan yang mereka lakukan merupakan 
tindakan selaku organ negara, hal ini berarti negara wajib 
pula bertanggung gugat* Selanjutnya guna pembahasan subbab 
ini dan dalam kaitannya dengan para tersangka yang menjadi 
korban kekeliru; n penahanan sebagaimana telah diuraikan 
dalam bab II, Bay a bahas pula berbagai permasalahan pokok 
seperti telah disebutkan di atas.

a. Siapa yang hendak digugat? Sebagaimana telah kita 
ketahui, walau negara selaku penyelenggara kepentingan umum, 
mempunyai ruang gerak lebih luas dibanding subyek hukum yang 
lain, tetapi ternyata dari hasil uraian dalam bab II, telah
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dapat ditarik kesimpulan bahwa negara dapat digugat secara 
perdata, karena perbuatannya yang melawan hukum. Penahanan 
pada dasarnya merupakan proses pembatasan kebebasan sese- 
orang, karena adanya dugaan telah melakukan kejahatan ter- 
tentu. Karena ytng berwenang menandatangani surat perintah 
penahanan hanyalah organ negara melalui aparat-aparatnya, 
maka dalam hal terjadi kekeliruan penahanan berarti negara- 
lah yang bertanggung gugat. Selanjutnya jelas tidak mungkin 
menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak tergugat dalam 
kasus di atae, karena negara sendiri tidak mungkin bisa men- 
jalankan fungsinya tanpa disertai atau dibantu organ negara 
beserta aparat-aparatnya.

Di samping negara, instansi yang turut menandatangani 
surat perintah penahanan harus pula digugat. Dalam kasus ini 
instansi yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Komdak X Jawa Timur. 
Menurut uraian yang terdahulu, gugatan yang ditujukan ke- 
pada lembaga yudisial memang dimungkinkan, dan dalam konteks 
ini ternyata tidak diikut sertakan Departemen Kehakiman. Hal 
ini dikarenakan hanya secara organisatoris, administratif, 
dan finansial, Pengadilan Negeri sebagaimana Pengadilan 
Tinggi berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman (pasal 
lif Undang-undang N0.I4 Tahun 1970).

b. Di manakah ia akan menggugat? Dalam subbab 1 telah 
disebutkan, KUhAP membagi masalah kekeliruan penahanan dalam
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dua jenis pengaturan. Untuk kejadian kekeliruan penahanan 
tipe pertama, masih dimungkinkan masalah tuntutan ganti rugi 
dilimpahkan pada lembaga praperadilan untuk diputus, sejauh 
sebagai fihak tergugat tidak sampai melibatkan Pengadilan 
Negeri. Hal ini terjadi kalau Pengadilan Negeri b el um sampai 
turut raenandatangani surat perintah perpanjangan penahanan. 
Tetapi kalau Pengadilan Negeri sudah turut menandatangani 
surat perintah perpanjangan penahanan, terlepas apakah ke
keliruan penahanan diketahui sesudah atau sebelum pemeriksa- 
an di depan pengadilan, berarti dia harus juga digugat.

Sebagaimana diketahui pasal 95 ayat 4 KUHAP akan se
lalu menjadi faktor penghalang atas terwujudnya suatu ke
putusan yang benar, adil, dan jujur selama majelis hakim 
yang sama seperti pada saat perkara pidana diperiksa, yang 
menetapkan masalah ganti rugi. Berkaitan dengan kasus dalam 
skripsi ini, juga mengingat kasus Sengkon dan Karta di atas, 
maka menurut hemat saya gugatan para tersangka harus diaju
kan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat di mana 
Pemerintah RI berdomisili.

c. Mengapa ia sampai menggugat? Dari uraian ter- 
dahulu bisalah ditunjukkan, kedua tersangka (Suhambari dan 
Fox Martin Polt.id.tan) telah menderita kerugian. Karena ke
rugian yang terjadi pada dasarnya sebagai akibat kekeliruan 
penahanan, dan kekeliruan penahanan itu sendiri merupakan 
perbuatan melawan hukum, maka mereka berhak mendapatkan 
ganti rugi dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan*
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Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum ee- 
hingga menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain, berke- 
wajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbul- 
kannya (pasal 1365 BW). Selanjutnya pasal 1367 ayat 1 BW 
menyebutkan :

Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga 
untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- 
orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh 
barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.^9

Dengan mendasarkan pada kedua pasal di atas, maka 
gugatan untuk memperoleh ganti rugi bisa ditujukan kepada 
Pemerintah RI cq. semua instansi yang telah menandatangani 
surat perintah atau perpanjangan penahanan, sebagaimana di- 
uraikan sebelumnya dan diajukan melalui Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat t^mpat di mana Pemerintah RI berdomisili.

d. Apa yang hendak digugat? Untuk ini, sebelum gugat
an diajukan pada pengadilan seharusnya penggugat (Suhambari 
dan Fox Martin Polakitan atau kuasanya) memperhitungkan ee- 
cara teliti tentang besar kecilnya kerugian yang diderita 
untuk tiap harinya hilang kemerdekaan, Sebagai pedoman umum 
bisa digunakan, pemasukan dan pengeluaran tiap bulan bagi 
diri sendiri atau bagi keluarga yang menjadi tanggungannya, 
Di dalamnya tidak termasuk segala pengeluaran yang mungkin 
akan dikeluarkan dan pengeluaran yang sifatnya kebutuhan
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rohani, sebab hal ini akan menyulitkan majelis hakim dalam 
menentukan batasannya. Besar kemungkinan Jumlah ganti rugi 
yang dirainta oleh tiap-tiap korban kekeliruan penahanan 
tidak sama. Hal ini dikarenakan, segal? sesuatunya harus di- 
dasarkan pada tingkat hidup masing-masing korban kekeliruan 
penahanan.

Pada prinsipnya dalam rangka memberikan keputusan 
yang mendekati kebenaran sesuai derigan derajat kehidupan 
sosial para penggugat, yang paling tepat untuk diberi we
wenang memeriksa dan memutus masalah ganti rugi adalah Peng
adilan Negeri di mana penggugat berdomisili. Tetapi karena 
masih banyaknya kelemahan yang ada pada KUHAP, maka ke- 
mungkinan kecil untuk dapatnya diperolch keputusan yang 
benar, adil, dan jujur. Guna menghindari hal tersebut, se
andainya Pengadilan Negeri turut serta menandatangani surat 
perintah penahanan atau perpanjangannya, maka gugatan jangan 
sampai diajukan pada Pengadilan Negeri di mana penggugat 
berdomisili. Lebih mengena kalau gugatan diajukan pada Peng
adilan Negeri Jakarta Pusat di mana Pemerintah RI berkedudukan.

Dari hasil uraian saya, akhirnya bisa disimpulkan 
bahwa dengan borlakunya KUHAP No. 8 Tahun 1981 aturan pe- 
laksana pasal 9 ayat 3 Undang-undang No.14 Tahun 1970 
(tentang ganti rugi karena kekeliruan penahanan) telah ter- 
sedia. Berhubung masih banyaknya kelemahan yang ditemui dalam 
KUHAP, maka pasal 136? BW yo. pasal 13(35 BW masih tetaprele- 
van untuk dijadikan dasar gugatan ganti rugi bagi perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa karena penahanan.
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M B  V 
KESIMPULAN DAN SAHAN

Kesimmilan
1. Masalah yang menyangkut kekeliruan penahanan tidak 

hanya terbatas pada formalitas penahanan dan perpanjangan 
masa penahanan, tetapi juga menyangkut persesuaian antara 
dugaan dengan kenyataan (dugaan yang menjadikan dasar seee- 
orang ditahan dengan hasil pemeriksaan di depan pengadilan)*

Sudah merupakan azas yang berlaku umum, bahwa beleid 
(kebijaksanaan) yang dimiliki penguasa sama sekali terlepa6 

dari penilaian hakim. Tetapi karena beleid tersebut (kewe- 
nangan pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk 
memperpanjang surat perintah penahanan) tidak lagi didasar- 
kan pada sikap berhati-hati ataupun pertimbangan secara 
seksama sebagaimana prinsip yang dikehendaki dalam eistlm 
pemerintahan yang baik, maka beleid tersebut menjadi tidak 
sah menurut hukum dan hal ini berarti penguasa telah ber- 
buat melawan hukum.

2. Ternyata sikap mental yang cenderung berorientasi 
vertikal ke atac, tidak berani merapertahankan nilai kebenar- 
an dan keadilan (sikap mental feodalistis) yang masih tumbuh 
di sementara aparat pemerintah khususnya aparat penegak 
hukum, merupakan faktor penghambat ata6 terwujudnya suatu 
keputusan yang adil dan benar bagi seorang yang menuntut 
(menggugat) ganti rugi karena terjadi kekeliruan penahanan.
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3. Dengan berlakunya Undang-Undang Hukum A9ara 
Pidana No. 8 Tahun 1981, aturan pelaksana pasal 9 Undang- 
Undang No.14 Tahun 1970 (tentang ganti rugi karena keke
liruan penahanan) telah tersedia. Tetapi sebagaimana telah 
diuraikan dalam bab IV, KUHAP masih banyak mengandung ke- 
tentuan-ketentuan yang kurang memberikan kepastian hukum 
bagi korban kekeliruan penahanan. Sehingga demi tercapainya 
cita-cita negara hukum, yakni tetap dijunjung tingginya 
nilai-nilai kemanusiaan dan terjaminnya kepastian hukum 
bagi semua warga negara, perlu disediakan upaya hukum lain 
bagi korban kekeliruan penahanan, yaitu dengan membuka ke- 
mungkinan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 
1367 BW jo.1363 BW melalui peradilan perdata.

S a r a n

1. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penahanan, 
perlu ditentukan secara materiil suatu standar minimal untuk 
memastikan bisa tidaknya seseorang ditahan. Hal ini bisa 
berupa bukti-bukti (keterangan saksi) yang mutlak harus ada 
untuk penahanan seseorang. Perlu peningkatan sistem kontrol 
terutama pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan, di 
samping perlu pula ditumbuhkan sikap berhati-hati penuh per- 
timbangan dalam hal yang berwenang akan menandatangani surat 
perintah perpanjangan penahanan.

2. Perlu dihilangkan sikap mental yang berorientasi 
vertikal ke atas, terutama dilakukan oleh aparat atasan ter-
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lebih dulu* Hal ini disebabkan karena aparat atasan sering 
dijadikan sebagai panutan (pemberi suritauladan) bagi 
aparat yang lebih rendah tingkatannya.

3, Perlu dengan segera ditingkatkan efektifitas 
kerja lembaga peradilan perdata, mengingat masih relevannya 
peradilan perdata memutus masalah gugatan ganti rugi karena 
kekeliruan penahanan.
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