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B A B  IV

V I L I K
PtftPLSTAKAAN  

"U M \  LUS1TAS A IRLAN G G A ' 

S U R A B A Y A

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

-Tibalah saatnya pada bagian torakhir dari pada ponyu- 
sunan skripsi ini untuk ncngambil kcsimpulan dari uraian bab 
yang terdahulu dan sokaligus akan diusahakan adanya saran-sa- 
ran antara lain sobagai berikut :

1. Bahwa dalan pelaksanaan praktek ponahanan nasih sola- 
lu dijumpai adanya pcnyimpangan-penyimpangan dari per- 
aturan yang berlaku.

2. Monahan terdakwa karcna dituduh nelanggar pasal 406 
KUHP, hal nana tidak terinasuk dalan pasal 62 RIB, jc- 
las morainpas keinordekaan seseorang*
Pejabat yang nolakukan ponahanan torsebut dapat ditun- 
tut nenurut pasal 333 atau 334 KUHP.

3. Tcrlanbatnya nomperpanjang surat tahanan, sedang ter- 
dakwanya tetap noringkuk dalain tahanan, jolas tncrupa- 
kan porbuatan pidana yakni ncnahan orang tanpa surat 
porintah penahanan,merupakan perbuatan meranpas koncr- 
dekaan orang lain (merupakan tahanan liar).Soharusnya 
bila surat tahanannya habis dan tidak ada surat pcr- 
panjangannya, sogora dinerdekakan.

4. Adanya ponyiksaan socara fisik terhadap tahanan yang 
diusut adalah sobagai akibat dari usaha pencriksa un
tuk nemperolch pongakuan terdakwa.Pejabat tersebut da
pat dituntut monurut pasal 422 KUHP, Untuk nencogah
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adanya penyiksaan fisik, saya sopcndapat dengan J.E. 
Sahetapy,bahwa pongakuan sebagai alat bukti hcirns di- 
hapus dan untuk alat pembuktian yang sah dipergunakan 
ketentuah pasal 78 Undang-Undang tontang Susunan, Ke- 
kuasaan dan Djalan Pengadilan Mahkamah Agung (Undang- 
Undang Noner 1 tahun 1950, Lenbaran Negara 1950 - 30).

5. Adanya putusan Pengadilan yang pidananya lobih rendah 
dari pada tahanannya antara lain karena terlambatnya 
penyelesaian perkara oleh pejabat yang bersangkutan 
sehingga tahanannya terlalu lama tidak sesuai dengan 
sifat perkaranya.

6. Untuk mencegah tcrjadinya tenpat tahanan nolanpaui ka
pasitas harus diusahakan menpercepat penyelesaian per- 
kara dan menanbah/nempcrluas tenpat-tompat tahanan 
yang sudah ada.

7. Untuk mencegah tcrjadinya penyirapangan-pcnyirapangan 
oleh para pejabat yang berwenang dalan hubungan de
ngan pclaksanaan praktek penahanan perlu segera dibu- 
at Undang-Uhdang tentang bantuan hukum sebagai pclak
sanaan pasal 38 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kcha
kinan (Undaitg-Undang No. 14 Tahun 1970 - Lenbaran Ne
gara Tahun 1970 No. 74), juga perlu diadakan upgrading 
para pctugas baik Polisi, Jaksa maupun Hakim untuk mc- 
ningkatkon kemompuan baik tchnis maupun mental dan di
vert ai pengawasan yang kctat serta diikuti dengan tin
dakan tegas terhadap para pejabat yang ncnyelowonK.
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8, -Bahwa uiituk nolindungi para terdakwa yang tidak man- 
pu dan tidak mengcrti masalah hukum, maka disarankan 
pada setiap dacrah hukum Pengadilan Nogeri diadakan 
Penasehat Hukun Negara.-
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