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B A B  VI

KBSIMPULAH PAH SARAN-SARAN

Dcngan telah  scleoainya uralon aaya, naka k ln i tibalah 

aaya pada suatu kcsinpulan sebagai bcrikut 3

Pcrtoma, walaupun bcborapa pcnulis nenyatakan bahwa 

nelcgandang adalah auatu cnra juga untuk bcrkav&n artlnya do- 

ngan pcrbuatan nolcgandang kadang**kadang tcrcapai pula ouatu 

pcrkawinan dal an pcngcrtian yang m atcriil, d i aomping cara- 

cara yang la in  (mcnadik, aorangkat, kejangkcpan) akan tctap l 

pada jnnan modem pcrbuatan tcrscbut tldaklah dapat d itc r im  

begitu saja, apalagi dalan ncrca li3 ir cita*>clta ocsaasipasi 

kaun wanita Indonesia naka cudah solayoknyalah kebiaaaan te r- 

scbut harus diborantas dan harus dilcnyapkan dari rauka buni 

in i,

K ita tidak hanya nclihat dari scgi roalitanya saja ten- 

tang pcrbuatan molcgandang terscbut* akan tetap i harua d i l i -  

hat pula faktor-faktor pcnyebabnya ontara la in  scperti tolah 

saya sobutkan yaltu adanya aido e ffck  dari pada cara pcrka- 

winan yang balk (mcmadik)* Hal in i mcnurut hemt saya nenang 

s u lit  d iataoi karcna itu  biasanya sudah aerupakan s i fa t  nanu- 

s ia  apablla la  gagal dalan sesuatu hoi naka ia  biasanya bcr- 

n ia t untuk aembalaa dan mclakukan. hal-hal yang tidak wajar 

dan tidak tanggung-tanggung untuk nolanggar auatu kotentuan 

hakun yang borlaku* Hanya dalan hal in i  menurut hcraat saya, 

dalan hal cara untuk bcrkawin itu  naka perkawinan nerangkat
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nasih dapat k ita  akui kcwajorannya d i sanding cictnadik (ncnd- 

nong) karcna monurut hcraat oaya hal in i adalah scsuai dengan 

aspira3i nodem yaitu ouatu pcrkawinan bebao tanpa pakotian, 

sclama koGulitan-kosuliton cara mcnadik bclum torataai* Wala- 

upun acnang perkawinan yans poling baik adalah perkawinan 

yang d ircstu i orang tua. Solanjutnya faktor adanya porbedaan 

kosta-kaata d i Bali, mcnurut hcrnt soya hal tcrocbut sudah 

tidak aesuai pula dongan pcrkonbangan janan k in i, Bukankah 

raonusia itu  dilahirkan sana dan yang nenpunyoi hak-hak yang 

Dama pula*

Kctiga, dahulu dclik -do lik  adat ternusuk mclcgandang 

adalah nenjadi wcwcnong Pcngadilan adat (Hoad Van Korta) akan 

tetap i sctolah dlkoluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 

dongan pasol 3b nya torhapuolah wowonang tcrocbut dan sckali* 

gus raenjadi wcwcnong Pcngadilan Nogcri* Dengan denikian atas 

porbuatan pidana adat yang diaobut mclcgandang itu , ancanon 

pldananya diaanakan dengan ancanon pidana dalaa paaal 332 a* 

yat 1 kc Z KUHP.

Kcenpat, ataa beralihnya wcwcnong torscbut oaka paaal 

yang ditcrapkon terhadap perbuatan torscbut adalah paaal 332 

ayat 1 ko 2 KUHP, karcna in t i  porbuatan torscbut adalah "no- 

larikan pererapuan" dan 30tclah diadakan pcrbandingan naka nc- 

legandang adalah dolik  adat yang sccara m atoriil mcrupakan 

pcnckhusucan dari pada in t i  kejohaton nenbowa pcrgi wanita 

dengan kokcraoon dengan naksud untuk ncnastikan pcnguasaan
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ttrhadap wanita itu balk d l dalaa nikah oaupun d l luar nl-» 

kah* Ataa ; er band insaa antara dallk  yan# dinyatakan dalaa 

paaal 332 ayat 1 lea 2 KUH? dangan dallk adat sala^andang 

sa&fea dapatlah itiranya putuaan Pengadilan Bagarl Danpaaar 

tartanggal 4 Saaaabar 1950 dan tartaoggal 4 £ual 1970 un- 

tale aanarapkan paaal 332 ayat 1 ka 2 ElfHf pada aatiap de~ 

Ilk  salagandaag.

Kolimaf darl putuaan praktak Pangadilan Hegori IJan- 

paaar tartanggal 4 Baaaabar 1958 Ho. 710/Pld/b/1958 dan 

tang<;al 4 Junl 1970 £o«12/Pld/1970 yang partaaanya, oak* 

jelaalah bahwa satarl parbuatan oolagandaag adalah aaoa da

ngan atau aatidak<*tldaknya aaauai dangan oatarl paaal 33 2 

ayat 1 ka 2 KUUP.

Sapan-garan*

1. Ilany&rankan kepada LIHB d l anna kita dalaa aenoite- 

citakan Pldana tfauicnal yar ;̂ baru, naalk tatap aan~ 

parta&ankan adanya paaal 332 ka 2 Itu kcrcna m m *  

rut haaat aaya paoal taraabut pada aaaa fclnl analh 

aaauai dangan hukua yen fcldup dalaa naayarokat ki

te (hukua adat).

2# Dalaa hal in i untuk oacaatlkan bahwa parbuatan "n*- 

lagandang* Itu  tarcaauk dalam catori darl paaal 352 

ayat 1 ka 2 KUli?f oaka oar an aaya dalaa aaruauakan 

paaal taraabut d l ataa dan untuk labih atanyaklnkan
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fciraoya pada paaal taraabut i* r lu  dltaabahkan kat» *aa- 

eafeaa/pekaa* d l aaaping &ata-kata "tipu  Bualibat* fetke

ra tin  ataa anoanan kekaraeaa" *

Salaupun dalaa hal in i kita aonafairfcan babaa pa- 

ngertian aoiaakia/pakea itu taroaauk juga dalaa art lea  ke» 

ta-fcata kakoraaan atau ancacan ktkeraaaiu
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