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B A B  I

P E N D A H U L U A N

Dari judul skripsi MASALAH PRAKTEK PENAHANAN tersi- 
ratlah suatu pengertian bagi setiap orang yang raerabacanya 
terhadap ata$ pertanyaan, apakah pelaksanaan praktok pena- 
hanan aesuai dengan peraturan porundang-undan gan yang ber- 
laku ?

Jawaban itu akan nanpak dalara uraian selanjutnya da- 
ri skripsi ini. Dan itulah yang nenjadi alasan dibuatnya 
skripsi ini. Alasan kedua discbabkan karena penulis adalah 
orang yang sficara langsung tcrlibat dalam perraasalahan ju- 
dul skripsi ini. 01eh karena itu akan diusahakan untuk me- 
nyajikan secara sedcrhana dan obycsktip*

Lerabaga pcnahanan yang kita cita-citakan adalah su
atu konstruksi di mana harus ada kcseinbangan antara jamin- 
an hak asasi sesoorang yang disangka melakukan pcrbuatan 
pidana dan kfwenangan pojabat di dalara menorapkan penahan- 
an guna keperttingan keananan masyarakat dan kepastian hu- 
kum. Dongan deraikian jelaslah bahwa setiap pejabat melaku- 
kan ponahanari torhadap orang, maka hak asasi raanusia tidak 
boleh dilupakan.Oleh karena itu Undang-Undang Pokok Kejak- 
3aan dan Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang No. 
13 dan 15 tahun 1961) raonyatakan bahwa Kojaksaan dan Kopo- 
lisian dalam monjalankan tugasnya solalu mcnjunjmig tinggi 
hak-hak asasi rakyat dan hukun negara. Hal ini haras dipa- 
hani gungguh-sungguh kcdudukan hak asasi dari meroka yang
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tcrsangkut dalan suatu proses pidana, baik ia masih meng- 
hadapnya dalara pcneriksaan pendahuluon, selama ponahanan 
raaupun penoriksaan di persidangan.

Hak-hak dan posisi seorang tersangka/terdakwa da
lara suatu proses pidana harus diindahkan, bukanlah perso- 
alan prestise pejabat-pejabat yang ikut serta dalam suatu 
proses tersebut.

Dalam praktek seringkali dijumpai adanya penyim- 
pangan-penyi&pangan dari pada poraturan porundang-undang- 
an yang berlaku, dalara ketentuan ini Roglement Indonesia 
yang Dibahariii, selanjutnya disinglcat RIB baik dilakukan 
oleh Kopolisian, Kejaksaan naupun Pongadilan* Setiap tin- 
dakan ponahanan yang bertentangan dengan peraturan yang 
berlaku serta bertentangan pula dengan tujuan dari pada 
lombaga ponahanan adalah merupakan pcrbuatan penyalah gu- 
nakan kekuasaan yang akibatnya merugikan bagi orang yang 
ditahan. Ini berarti kurang diperhatikannya keseimbangan 
antara hak asasi seseorang yang disangka melakukan perbu- 
atan pidana dengan kepentingan masyarakat.

Bentuk dari pada penyimpangan dalain praktek pena- 
hanan borupa pcnukulan terhadap tersangka yang dilakukan 
oleh Kcpolisian pada waktu tersangka dalan proses pemerik- 
aaan pcndahuluan/penyidikon.Penukulan tersebut pada unuo- 
nya dilakukah untuk nemaksa agar tersangka menberikan pe- 
ngakuan terhadap apa yang didakwakan* Sering juga terjadi 
waktu ponahanan yang terlalu lama tidak sesuai dengan si-
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fat perkaranya, sehingga tcrjadi putusan Pengadilan lebih 
rendah dari waktu tahanannya. Perpanjangan tahanan sering 
tcrjadi kelarabatan dalan arti bahwa tahanannya sudah ha- 
bis, totapi Surat perpanjangan tahanannya belum ada, se- 
hingga status tahanannya menjadi tahanan liar.

Sal ah satu aspek dari negara hukun yaiig ada hubung- 
annya baik s<bcara langsung atau tidak langsung dengan raa- 
salah pcnahanan ialah azas "presumption of inno c one fJ yang
pada pokoknya raenyatakan bahwa sesoorang yang dituduh me-i
lakukan perbuatan pidana harus dipandang tidak bersalah 
sainpai terbukti kesalahannya di nruka sidang Pengadilan. 
Sodang dalaia, praktek seringkali terjadi sebaliknya,di ma
il a seseorang: yang dituduh melakukan perbuatan pidana di-
anggap sejakj senula sudah bersalah yang berakibat tirabul-

inya penyirapangan-penyimpangan dalan pelaksanaannya oleh 
pejabat yang berwenang.

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang agak lengkap 
dari skripsi ini maka penulis membagi skripsi ini dalara 
beberapa bab*

Dalara Bab II akan diuraikan dasar-dasar hukum yang 
bertalian dehgan pcnahanan, Aspek tcoriti3 akan dijelae- 
kan secara praktis dalara Bab III dengan judul s Masalah 
Praktek Penahanan Dalara Negara Kita.Selanjutnya Dalan Bab
IV akan dibuatkan suatu kesinpulan berdasarkan uraian Bab 
II dan bab III. Dengan demikian diharapkan gambaran yang 
diberikan oleh judul skripsi ini nenjadi jolas*-
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B A B  II

DASAR-DASAR HUKUM PENAHANAN 
DALAM PERUNDAflG - UNDANGAN KITA

Uifinisi hukum acara pidana adalah sebagai berikut :
"Hukum Atjara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 
jang berlaku disuatu negara, jang momberi dasar2 dan a- 
turan2 jang menentukan dengan tjara dan prosodur matjam 
apa, antjaman pidana jang ada pada scsuatu perbuatan pi
dana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang 
telah melakiiikan delik tersebut11, 1)

Dari difinisi tersebut dapat dieimpulkan adanya tuju- 
,an dari hukum acara pidana yaitu ; untuk mencari dan menda- 
patkan kobenaramCaranya molalui proses pidana sehingga men- 
poroleh putusan Halcin dan selanjutnya untuk nelaksanakan pu- 
tusan Hakim.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut di atas se
ringkali terjadi hak-hak asasi manusia haras dilanggar, mi- 
salnya, dilakukan ponahanan semcntara terhadap orang atau o- 
rang-orang yaijg telah nelanggar larangan-larangan hukum pi
dana, atau ada sangkaan telah nelanggar larangan hukum pidana. 
Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi kebebasan ber- 
gerak.Untuk mqnjaga agar supaya pelanggaran terhadap hak-hak 
asasi tersebut tidak dilakukan dengan sewenang-wenang oleh 
para pejabat yang berwenang, maka setiap tindakan ponahanan 
yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi itu hanya dapat 
dilakukan menurut ketontuan-kotentuan dalam Undang-Undang.
I) Moeljatno, Kuliah Hukum Atjara Pidana, tahun 1965 - 1966, 

Seksi Kepidanaan Fakultas Hukun Universitas Gadjah Mada. 
hal. 1.
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Si. 1 A Y A

Undang-undang dinaksud adalah RIB. Dalam hubungan dengan hal 
tcrsobut Wirjono Prodjodikoro nenerangkan bahwa :

"Pan menurut pasal 6 dari Undang-uftdang Danirat no. 1 
tahun 1951 ini, sekali diadakan kcsatuan dalan Hukun A- 
tjara untuk senua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ting- 
gi diseluriih Indonesia.

Pada pokoknja ditentukan dalan pasal 6 tersebut, bah- 
wa untuk seluruh Indonesia seberapa nungkin harus dian- 
bil sebagai pedonan tcntang atjara porkara pidana sipil 
suatu undahg-undang tortcntu, jaitu jang ternuat dalan 
Staatblad 1941 - 44 dan jang terkenal dengan nana Herzi- 
one Inlands Rcglenent atau dalara bahasa Indonesia Regie- 
nen Indonesia jang Dibaharui (R.I.D.)”. 2)

Dari uraian tersebut diatas, naka berlakunya Hukun A- 
cara Pidana seperti yang disebut dalan RIB adalah berdasar- 
kan kctentuan dalan Undang-Undang Darurat noner 1 tahun 1951-

Tentang istilah "seberapa nungkinTt RIB harus diambil 
sebagai pedonan Moeljatno nenulis bahwa :

"Henat saja sebagai pangkal, kiranja dapat ditentukan 
bahwa maksutnja kalinat tadi ialah H.I.R. (Reglenont In
donesia jang dibaharui) tidak lagi berlaku 100$".^

Dengan keterangan tersebut di atas jelaslah bahwa RIB 
itu dalan kcseluruhannya tidak sesuai lagi dengan perkonbang- 
an keadaan berikutnya dan Undang-Undang Darurat noncr 1 ta
hun 1951 itu sendiri bersifat darurat yang tujuannya untuk 
nongatasi kesulitan yang timbul dalan lapangan porundang-un- 
dangan.

Karena itu ucaha-usaha untuk nongatasi kekurangan-ko-

2) Wirjono Prodjodikoro, Hukun Atjara Pidana di Indonesia.
Vorking - van Hocvo, Bandung, Tjetakan kotiga, hal. 10.

-3) Moeljatno, Op.cit., hal. 5.
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kurangan hukun acara pidana yang sesuai dengan kcadaan se- 
karang, naka disanping R*B yang sarapai sckarang nasih te- 
tap berlaku secara berturut-turut diciptakan hukun acara 
pidana yang hanya mongenal pokok-pokok saja yang tersebar 
dalain beberapa peraturan, antara lain yaitu ;

- Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang nonor 
1 3, tahun 1961)*

- Undang-Undang Pokok Kojaksaan (Undang-Undang nonor 15, 
tahun 1961).

- Undang-Undang Pokok Kckuasaan Kehakinan (Undang-Un
dang nonor 14, tahun 1970).

- Undang-Undang Tindak Pidana %onomi (Undang-Undang no- 
raer 7, tahun 1955)

- Undang-Undang Pidana Subversi (Ponetapan Prosiden no- 
mor 11 tahun 1963).

1
- Undang-Undang Pcnborantasan Tindak Pidana Korupsi (Un
dang-Undang nomer 3, tahun 1971).
Dalara ponyidikan suatu porkara Jaksa dan Penbantu 

Jaksa (polisi) dibcri wewenang untuk raolakukan penahanan se- 
nontara.

Dalam Hukun acara pidana yang diperbaharui dikenal 
dua nacan ponahanan sonentara :

a. Penahanan senontara tanpa surat porintah ponahanan.
b. Ponahanan semcntara dongan surat porintah penahanan. 

Terbodaan antara sub a dan b tersebut di atas dapat dijelas- 
kan bahwa pada penahanan senentara tanpa surat porintah po-
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riahanan dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Apabila ada orang yang mclanggar perintah supaya so- 

orang pun tidak boloh kcluar dari runah atau mening- 
galkan tempat kejadian kcjahatan selana pemeriksaan 
di tenpat itu belun selesai, dapat ditangkap dan di- 
tahan sampai berita acara pencriksaan seleaai dibuat 
(pasal 59 (2) RIB).

2# Dalam hal kedapatan orang tengah raolakukan suatu ke- 
jahatan atau pelanggaran, maka tiap pegawai kekuasa- 
an urnum wajib, dan tiap orang bcrhak, untuk menahan 
sitortuduh itu dan ncnbawanya kepada salah sooraiig 
penuntut umura atau salah seorang penbantu jaksa (pa
sal 60 (1) RIB),

3. Jaksa dapat memerintahkan agar supaya orang yang di
tuduh bersalah itu ditahan dan dibawa kepadanya (pa
sal 62 (1) jo pasal 71 (1) RIB).

4. Jika Pombantu Jaksa borpendapat bahwa perkaranya tcr- 
dakwa ternasuk porkara singkat (Gunir) dapat diperik- 
sa Pengadilan Negori pada hari itu juga atau pada ha- 
ri korja borikutnya, naka ia boleh nenahan tordakwa 
dan segera nembawa terdakwa kopada Jaksa (pasal 83 f 
(5) RIB)*

5. Jika Jaksa setclah nendongar keterangan terdakwa men- 
dapat kenyataan bahwa perkaranya dapat diadili dalan 
8 hari, naka Jaksa dapat nonahan terdakwa itu selana 
waktu itu (pasal #3 k (3) RIB).
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Ponahanan sementara dengan surat perintah ponahanan 
dapat dilakukan oleh Jaksa atau penbantu Jaksa {Polisi) da
lan hal jika terhadap porbuatan itu diancam dengan pidana 
penjara 5 tahun atau lebih atau porbuatan itu merupakan sa- 
lah satu porbuatan yang tercantun dalan pasal 62 (2) RIB.

Surat porintah penahanan sementara itu dapat dilaku
kan dalain hal-hal 2

1 . Dalam hal tertangkap tangan, di nana terdakwa sete- 
lah didongar keterangannya, yang ternyata ada cukup 
keterangan tentang salahnya orang tersebut dengan 
nongingat hal-hal yang tercantun dalam pasal 62 (2) 
RIB, dalan hal nana harua disobutkan pula alasan 
yang ada untuk nengeluarkan perintah penahanan se
mcntara itu dan tcmpat orang itu akan ditahan ( pa
sal 62 (1) RIB) *

2* Jika ada cukup kotorangan tentang kesalahan terdak
wa dan tindakan penahanan itu dianggap perlu sekali 
untuk kepontingan ponoriksaan atau penahanannya per
lu sekali untuk noncogah diulanginya porbuatan atau 
ponahanan itu perlu sekali untuk moncegah supaya tor- 
dakwa tidak nelarikan diri (pasal 75 (1) RIB), naka 
dalan hal-thal yang ditcntukan dalan pasal 62 (2) RIB, 
naka Jaksa atau Pembantu Jaksa (Polisi) dapat mengo- 
luarkan porintah untuk ncnahan sementara,
Dalam dua hal tersebut di atas Polisi dapat raengelu- 

luarkan perintah untuk ncnahan sonentara yang lamanya 20 ha-
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ri (pasal 72 (1) RIB) dengan model soperti Lampiran I.
Apabila Jaksa yang mengeluarkan perintah untuk mena- 

han scnentara, maka lamanya adalah 30 hari (pasal S3 c ayat 
1 RIB) dongan model T. 1. seperti Lampiran II. Jika ini be- 
lum cukup, maka atas permintaan Jaksa dapat diperpanjang o- 
leh Hakim, dan tiap kali perpanjangan lamanya 30 hari (pa
sal S3 c ayat 4 RIB) dongan model T. 3. seporti Lanpiran 
III.

Jika surat perintah penahanan itu dikcluarlcan oleh 
Polisi, naka sehelai salinannya dari 3urat porintah penahan- 
an tersebut harus diberikan kepada terdakwa, sedangkan pen- 
berian itu harus dicatat dalam aslinya, yaitu dengan diberi 
tanggal dan ditanda tangani. Seterusnya dalan waktu 24 jam 
sehelai salinah surat perintah penahanan itu harus dikirim 
kepada Jaksa (pasal 71 (2) RIB).

Jika pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pen- 
bantu Jaksa belum selesai dan penahanannya didasarkan ata3 

perbuatan yang diterangkan dalam pasal 62 ayat 2 RIB sudah 
mencapai batas waktu 20 hari, maka untuk kepentingan perae- 
riksaan atau untuk menjaga supaya tidak melarikan diri atau 
untuk moncegah tidak diulangi lagi perbuataii itu dapat di
perpanjang atau dapat dialihkan menjadi penahanan dengan su
rat perintah dari Jaksa (pasal 83 c (1) RIB).

Jika terdakwa belum ditahan maka Jaksa dapat menorin- 
tahkan nenangkap dan nenahannya dengan dikeluarkannya surat 
perintah penahanan* Surat perintah penahanan ini hanya dapat
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dikeluarkan apabila ada ketorangan cukup tontang salahnya 
orang itu dan pcrbuatannya itu termasuk dalain pasal 62 (2) 
RIB dan ada alasan-alasan soperti tercantun dalain pasal 75 
(1) RIB. Surat porintah penahanan torsebut hanya berlaku
30 hari saja. Selanjutnya apabila waktu ponahanan 30 hari 
itu sudah habis sodang peneriksaan pondahuluan bolun juga 
selesai dan ponahanan nasih dipandang perlu maka Hakin da
ri Pongadilan Nogeri atas perraintaan Jaksa dapat raeraperpan- 
jang porintah penahanan itu 30 hari laraanya, dan apabila 
bolum cukup atas perraintaan Jaksa dapat memperpanjang lagi 
dongan tiap kali perpanjangan lamanya 30 hari.

Jika peneriksaan pondahuluan sudah selesai namun pe- 
nahanannya raasih diporlukan, maka Jaksa dalara surat perrao- 
honannya untuk nengajukan perkara ke rauka sidang Pongadilan 
(surat tuntutan), Jaksa dapat raenuntut :

1. Supaya terdakwa yang ditahan raonurut pasal 62 (1), 75
(1) RIB dan #3 c (1) (4) RIB tetap dalara tahanan sara- 
pai Ketua Pongadilan Nogeri raengambil koputusan ton- 
tang tuntutan itu (pasal £3 j (2) RIB),
Berhubung dongan ini maka Jaksa harus nemboritahukan- 
nya kopada pinpinan Lembaga Peraasyarakatan di mana 
terdakwa ditahan. Jika Jaksa tidak raenuntut ditahan 
teru3 maka ia harus raerabebaskan terdakwa dari pena
hanan sementara sebelum perkaranya dikirin ke Penga- 
dilan Nogeri (pasal 83 j (3) RIB),

2. Supaya terdakwa yang pada waktu itu tidak ditahan,di-
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tangkap dan ditahan (pasal S3 3 (2) RIB). Pcnahanan 
itupun hanya dapat dilakukan dalara hal-hal tersebut 
dalam pasal 62 (2) RIB.
Selana Jaksa bolura mcmasukkan surat permohonan (tun- 
tutan) tersebut dalam pasal S3 i RIB naka Jaksa se- 
nantiasa borkuasa untuk nenyuruh raeraerdekakan sitcr- 
dakwa yang ditahan itu, jika dianggapnya siterdakwa
itu tidak perlu lagi ditahan (pasal S3 j (3) RIB).

i
Sclain dari penahanan sementara dalam pomeriksaan

i
pendahuluan scperti yang telah diuraikan di atas, maka raa-

isih ada penahanan sementara dalara pemeriksaan di sidang
Pengadilan yai?g dikeluarkan oleh Hakim, yakni :

1. Penahanan sementara pada pcrmulaan sidang, itupiui 
dapat dilakukan dalan hal perbuatannya termasuk da
lan* pasal 62 (2) RIB (pasal 250 (13) RIB).

2. Penahanan sementara terhadap terdakwa yang telah di- 
panggil dengan sempuma, tetapi tidak memenuhi pang- 
gilan nciighadap sidang Pengadilan (pasal 253 (2) RIB).

3* Penahanan sementara terhadap perbuatan pidana seper- 
ti tcrraaksud pasal 62 ayat 2 RIB, jika terdakwa ti
dak ditahan dan perintah penahanan itu dikeluarkan 
pada akhir sidang dalan putusannya (pasal 315 (2) RIB) 
Sctiap penahanan yang dilakukan terhadap orang yang 
nelakukan perbuatan pidana dengan cara scbagaimana di- 
atur dalam pasal-pasal scperti tcrsobut di atas adalah 
ncrupakan £asar hulcum yang nenjadi pegangan bagi para
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pejabat yang berwenang.
Dasar hukun tersebut menurut R. Sario, "memuat 2 sja- 

rat jang borsifat imperatif seperti tersimpul dalain pasal 
62 RIB dan dasar keadaan terpaksa (gronden van noodzakolijk- 
heid) jang rnpnruat 3 s jar at jang bersifat altornatif seperti 
tersimpul dalam pasal 75 dan S3 c RIB".^

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, naka da
sar hukum penahanan juga diatur dalam Ponetapan Presiden Re- 
publik Indonesia No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan kc- 
giatan subversi (Pen.Pres, nonor 11 tahun 19&3). Diciptakan- 
nya Penotapan Presiden ini sangat perlu mengingat kegiatan 
subversi merupakan kegiatan yang berbahaya bagi kcselanatan 
dan kehidupan bangsa dan Negara* Oleh karona itu terhadap 
moreka yang melakukan kegiatan subversi, tindakan penahanan 
ditetapkan jangka waktunya satu tahun tanpa perpanjangan,
Hal ini diatur dalain pasal 7 Ponetapan Presiden noner 11 ta
hun 1963, yang jclas sangat berbeda dongan yang diatur da
lam RIB,

Dasar hukum tersebut harus dipegang tcguh bagi seti- 
ap pejabat yang berwenang nelakukan ponahanan, domi momberi- 
rikan perlindungan hukun terhadap konungkinan terjadinya pe- 
nyimpangan. dalam pelaksanaan praktek penahanan, yang berar- 
ti pula momberikan porlindungan dan jaminan bagi hak-hak a- 
sasi manusia, khususnya hak komerdokaan pribadi.

4) R. Sario, Masalah Penahanan dan D.jaminan Hak-Hak Azasi 
Manusia, Firna M.A Yahya & Co, Djakarta, hal. 38.
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Pcrlindungan dan janinan hak-hak asasi nanusia dapat 
diketemukan pula dalan pasal 9 Undang-Undang noner 14 Tahun 
1970 tontang Ketentuan-Kctontuan Pokok Kekuasaan Kchakinan, 
Lonbaran tfegara Republik Indonesia tahun 1970 nonor 74 yang 
sekaligus nenborikan ancanan pidana bagi pcnangkapan atau 
penahanan yang bcrtcntangan dengan undang-undang yang bor- 
bunyi :

(1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun di- 
adili tanpa alasan yang bcrdasarkan Undang-undang atau 
karena kekcliruan nongonai orangnya atau hukun yang di 
tprapkannya, berhak nonuntut ganti kerugian dan reha- 
bilitasi*

(2) Pojabat yang dengan sengaja nelakukan perbuatan seba- 
gaimana tersebut dalan ayat (1 ) dapat dipidana.

(3) ^ora-cara untuk nonuntut ganti kerugian, rehabilitasi 
dan penbebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut do- 
ngan Undang-Undang.
Dari ketentuan-ketentuan hukun tersebut di atas bcnar 

bonar ncnunjukkan bahwa naksud dan tujuannya adalah untuk 
noncogah kenungkinan adanya penyalah gunaan kekuasaan dan we- 
wenang yang sekaligus pula mcngarabil tindakan terhadap poja- 
bat yang nonyclewong tidak sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab sorta wcwenang yang ada padanya.

Disanping ketentuan-kotentuan tersebut di atas ada pu
la kotentuan-ketohtuan dalan Kitab Undang-Undang Hukum Pida
na (KUHP) yang nenberikan sanksi pidana terhadap para potugas
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yang nclakuktin ponahanan bertentangan dongan ketentuan-kc- 
tontuan yang berlaku, seperti yang tersebut dalain pasal 333 
dan 334 KUHP.

Dari dua pasal tersebut di atas menunjukkan dengan 
jolas bahwa sanksi ancaman pidana itu adalah terhadap petu-
gas yang mclakukan tindakan penahanan yang nolawan hukun

5)baik disongaja maupun tidak disongaja karena kelalaian*
Bila dilihat pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang 

Noner 14 tahun 1970, naka terdapat beberapa pasal yakni pa
sal 5, 6, 7, S yang juga menuat jaminan porlindungan hak-
hak asasi manusia dalam bidang poradilan. Dengan denikiani
pasal-pasal tersebut mengandung maksud agar supaya setiap

1
orang di Indonesia tidak boloh diperlakukan sewenang-wonang. 
Pasal £ borbunyi :

Setiap ofrang, yang disangka, ditangkap, ditahan, di- 
tuntut dan/atau dihadapan didepan Pongadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Ponga
dilan, yang nenyatakan kosalahannya dan memperoleh 
kokuaton hukuman yang totap.

Pasal dari Undang-Undang Pokok Kokuasaan Kehakiman terse
but mencerninkan suatu asas yang disebut "presumption of 
innocence".

Dalam hubungan dengan hal tersebut, Oenar Seno Adji 
menulis :

"Adalah suatu prinsip jang penting dalam Hukum Atjara
5) Periksa pasal 333 dan 334 KUHP.

I k
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Pidana, jaitu prinsip 1presumption of innocence*, jang’ 
timbul dari pengakuan terhadap prinsip legality dan 
jang nenjatakan, bahwa seorang tertuduh harus dipandang 
tidak bersalah, sehingga terdapat bukti tentang kesa- 
lahannja. Ia mongandung unsur kepertjajaan terhadap sc- 
seorang dftlan negara hukum dan merupakan suatu fdisa- 
proval* terhadap kekuasaan jang sowcnang-wenang dalan 
suatu negara, jang berpendapat, bahwa sctiap orang itu 
dipandang salah hingga tcrbukti baliwa ia tidak bersalah, 

'Adalah mcngonbirakan, bahwa prinsip tersebut terda
pat dalam pcrundang-undangan nasional kita, akan tetapi 
pcrlu diingat, bahwa prinsip denikian djangan mendjadi 
prinsip jang abstrak dan bahwa podjabat-pedjabat jang 
bcrsangkutan harus punja rasa tanggung djawab setjukup- 
nja untuk nenghormati prinsip ’presumption of innocen
ce’ 6)

Masalah lain yang ada hubungannya dengan presumption
of innocence adalah lembaga bantuan hukum antara lain dalan
masalah penahanan. Masalah bantuan hukum ini diatur dalam
pasal 35j 36 dan 37 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kchakinan
(Undang-Undang Newer 14 tahun 1970).

Pasal 35 Undang-Undang Nonor 14 tahun 1970 menetapkan:
Sotiap orang yang tcrsangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum,.

Scdangkan pasal 36 Undang-Undang yang saraa menetapkan:
Dalan perkara pidana seorang tersangka terutana scjak sa-
at dilakukan pcnangkapan dan/atau penahanan berhak neng-
hubungi dan mepinta bantuan Penasehat Hukum,

Bcrtalian dengan penjelasan tersebut di atas, Oemar
Scno Adji mcnerangkan bahwa :

"Maka, dengan adanja pasal 35, 36 Undang2 No. 14 tahun
6J" Oemar Seno Adji, (ed), Indonesia Negara Hukuin dan Seminar 

Ketatancfiaraan Undan̂ -Undanfi Dasar 1945, Prasaran. frakul- 
tas Hukum dan Ilnu Pcngetahuan Kcmasjarakatan Universitas 
•Indonesia, Djakarta, 1966, hal* 58.
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1970 tersobut dalam prinsipnja bantuan hukiun dapat dibe- 
rikan pada pemeriksaan pondahuluan (maupun dalan ponerik 
saan persidangan jang sudah nendapat pengaturan), baik 
dalan faze penjidikan maupun dalara faze penuntutan.

Ia dihubungkan dongan azas 'presumption of innocence1 
dan dapat diikuti dengan kctontuan bahwa adalah hak dari 
seseorang jang tcrsangkut dalam suatu perkara pidana un
tuk dapat mengadokan porsiapan bagi penbelaannja.Tudjuan 
inilah jang sudah ditjapai, sewaktu hak untuk neraperoleh 
bantuan hukum itu dikemukakan. Untuk itu pula, ia dibcri 
kescmpatan untuk mongadakan hubungan dengan orang jang 
monborikan ’legal aid1, dengan anggauta keluarga ataupun 
toman sejawatnja.

Limitasi terhadap kebebasan tersebut - scporti dinja- 
takan dalam pendjelasan pasal 36 Undang2 Pokok Kekuasaan 
Kehakiman - disertai dengan sjarat bahwa hubungan ini de
ngan sendirinja tidak boleh merugikan kopentingan pome- 
riksaan jang dinulai dengan penjidikan". 7)

Apabila dalam uroian-uraian yang terdahulu tersebut 
di atas menunjukkan gambaran kclemahan-kelemahan dari RIB da
lan porlindungan terhadap yang ditahan, maka dalam uraian 
berikiit ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap terdak
wa yang ditahan sementara, yang mcmpunyai upaya hukum menang- 
guhkan tahanan sementara sebagai hak tersangka.

Lembaga menangguhkzm tahanan sementara ini merupakan 
suatu lenbaga yang menjadi hak orang yang ditahan 3craentara 
untuk raengajukan surat kopada Hakim supaya tahanan sementara 
yang sodang dijaldni itu dihcntikan dahulu untuk sementara. 
Dalam hubungan ini Hakim berwenang memportinbanglcan untuk 
noluluskan pormintaan tersebut dengan jaminan seperti yang 
tersebut dalam pasal 353 RIB.

Wirjono Protjjodikoro nonulis :
"Pasal 353 HIR monborikan kuasa kopada Hakim, atas permo-

7) Oenar Seno Adji, Hukun (Acara) Pidana Dalam Prospeksi.Er- 
langga,Jakarta, 1973, hal. 250.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PRAKTEK PENAHANAN MOCH. ANWAR



17

honan terdakwa jang ditangkap sementara atau ditahan sc- 
nentara, untuk ncmerintahkan, bahwa pcnangkapan dan pc
nahanan itu dipertangguhkan dengan pcrdjandjian-perdjan- 
djian dan kalau dianggap perlu, dengan suatu djaminan. 
Pcrdjandjian-perdjandjian ini ialah sekurang-kurongnja : 
kc - 1. bahwa terdakwa, apabila pfcrtohggphari dihentikan, 

tidak akan mcloloskan diri dari pcnangkapan atau 
penahanan*

ke - 2. bahwa terdakwa, apabila ia dalam hal jang dapat 
ditahan sementara (menurut pasal 62 HIR), menda- 
pat hukunan penghentian kemerdekaan ( vrijheids- 
traf) jang lain dari pada hukuman pengganti, ti
dak akan meloloskan diri dari mendjalankan hukum
an itu.

Ini berarti suatu penegasaji, bahwa terdakwa jang akan 
dimbrdekak&n > itu., harus berdjandji, tidak akan menjulit- 
kan usaha Polisi atau Djaksa untuk menasukkan terdakwa 
lagi dalam pendjara, kalau ini kcnudian diperintahkan.

Selain dari pada perdjandjian jang sekurang-kurangnja 
ini,Hakim dapat mengadakan pcrdjandjian-perdjandjian la
in, misalnja bahwa terdakwa tidak diperbolelikon keluar 
dari rumah atau dari kota kediamannja ( huisarrest atau 
stads-arcest),atau bahwa terdakwa setiap hari atau bebe- 
rapa hari oekali harus mcnghadap sebcntar dimuka Polisi 
atau Djaksa atau Pejabat lain seperti Kepala Desa atau 
sebagainja.

Djaminan, jang dapat ditcntukan harus dibcrikan oleh 
terdakwa, bahwa ia akan nenenuhi djandji-djandji jang te
lah ditctapkan, dapat bcrupa :

a. suatu pembajaran sekctika oleh terdakwa atau orang 
lain, dari scjumlah uang, jang ditctapkan oleh Ha- 
kin, atau

b. suatu perdjandjian dari seorang kctiga untuk nendja- 
min torlaksananja djandji-djandji terdakwa tersebut 
diatas.
Dalan hal jang bclakangan ini, harus ada keterangan 
kesanggupan dari orang kctiga jang menanggung1,.8)

Selanjutnya, pasal-pasal yang bcrhubungan dengan soal 
”ncnangguhkan tahanan sementara” ialah pasal 362, 363 dan 364 

RIB.
Pasal 362 RJB, pada pokoknya ncngatur tentang apa yang 

harus diporbuat oleh Jaksa dan Hakim apabila ada terdakwa yang

8). Wirjono Prodjodikoro, Op,cit., hal. 40.
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telah dilepaskan dari tahanan oleh Hakim dongan porjanjian, 
nainun tidak diponuhinya atau dikhawatirkan akan nclarikan 
diri.

Pasal 363 RIB, pada pokoknya mengatur tentang kebi- 
jaksanaan apa yang dapat diambil oleh Hakim selama terdakwa 
ncnonuhi janji^janji dari ponangguhun ponahanan itu*

Pasal 364 RIB, pada pokoknya mengatur tontang ponang- 
guhan ponahanan sementara itu dapat ditetapkan oleh Hakin 
Pongadilan Nogeri sebelum tordakwa motion banding terhadap 
putusan Pongadilan Nogeri itu; so sudah itu adalah nenjadi 
wewenang Pongadilan Tinggi.

Dari uraian torsebut di atas, naka orang yang dita
han bcrhak untuk minta dilopaskan dari tahanan* Nanun dalam 
konyataan hak torsebut jarang diporgunakan, oleh karona me- 
roka korapkali kurang mongotahui akan hak mereka itu.Andai- 
kata kepada mereka yasig ditahan itu diboritahu dan dibcri 
kosempatan untuk itu, maka hal ini alcan dapat mongurangi po- 
nuhnya Lenbaga Penasyarakatan.
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MASALAH PRAKTEK PENAHANAN DALAM NEGARA KITA

Dalan nembahas nasalah praktek ponahanan ini, naka 
gcjala yang nanpak dan dapat dirasakan sehari-hari adalah 
adanya aktivitas dari instansi yang berwenang yaitu Kepo- 
lisian, Kejaksaan dan Pongadilan. Ketiga instansi tersebut 
dalan nolakukan tugasnya tenitana dalan rangka polaksanaan 
ponahanan pada umumnya telah sesuai dongan pcraturan per- 
undang-undangan yang berlaku (RIB). Nanun di sana sini so
ring pula terjadi praktek penahanan yang tidak sesuai de
ngan RIB, Penyimpangan-pcnyimpangan tersebut sudah tcntu 
bukan instansinya, totapi oknun-oknun dari para pejabat 
torsebut. Para pejabat yang nonyinpang baik disengaja mau
pun tidak disengaja karena kealpaannya diancam dengan sanlt- 
3i pidana.

Dalam ponbahasan berikut ini sengaja tidak dikote- 
ngahkan praktek ponahanan yang bertalian dengan kogiatan 
subversi. Dalam praktek schari-hari jarang tordapat kasus 
yang bertalian dongan nasalah kegiatan subversi, Oleh ka- 
rona itu adanya penyirapangan dari pejabat yang berwenang 
jarang dikotahui* Biasanya yang dipergunakon adalah keten- 
tuan-kotentuan RIB.

Boborapa penyimpangan akan diuraikan secara bertu- 
rut-turut yang soring terjadi dal cun praktok antara lain 
ialah :
a. Penahanan terdakwa, di mana porbuatan pidananya tidak

19 *M M  l K
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tcrmasuk dalan pasal 62 RIB.
Seorang terdakwa bcrnana Serali> tenpat tinggal de

sa Negorejo, Kocanatan Lunbang, Kabupaton Probolinggo, 
telah ditahan oleh Kopolisian di Konando Soktor Kopoli- 
sian Lnnbang Probolinggo karena dituduh nelakukan pong- 
rusakan tananan padi, nelanggar pastil 406 (1) KUHP.
Ia ditahan sojak tanggal 2 Mei 1975 dengan alasan un
tuk kcpentingan pencriksaan. Sotelah bcrita acara, perae- 
riksaannya selesai (Daftar Peneriksaan Senontara Kepo- 
lisian No. 35/K/1974 tanggal 7 Mei 1974) segera dikirim 
bcrkas berita acara peneriksaan tersebut bersama tahan
annya ke Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 1 
Juni 1975. Segera setelah porkara tersebut diterina 0- 
leh Kejaksaon, sekctika itu juga sotelah diadakan pene
riksaan soporlunya, terdakwa dikeluarkan dari tahanan 
karena dasar hukunanny^'tidak'ada, atau.'tidak ternasuk 
dalan pasal 62 RIB. Terdakwa telah neringkuk dalan ta- 
hanan selana 2# hari. Hal ini torjadi oleh karena pada 
waktu penahanan hari portana pihak Kopolisian tidak me- 
ngirim salinan surat perintah pcnahanan dalan waktu 24 
jan sejak ditahan sanpai waktu berkas bcrita acara pc- 
noriksaannya selesai dikirin ke Kejaksaan, sehingga Ke- 
jaksaan tidak nengetahui adanya kekoliruan penahanan* 
Balikan waktu penahanannya lebih dari 20 hari,sudah ne- 
larapaui batas wewenang pihak Kopolisian, nanun tidak 
ada diajukan pcrnohonan kopada Kojaksaan untuk porpan-
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jangan tahanannya.

b. Surat perpanjangan tahanan terlambat.
Dalam praktek masalah perpanjangan tahanan ini be- 

nar-benar porlu nondapat porhatian yang tersendiri,ka- 
rena kelalaian dalara hal ini pada umumnya masyarakat 
tidak mongetahui, karcna nampaknya hanya bcrsifat admi- 
nistratif, tetapi sosungguhnya raenyangkut segi juridis. 
Tcrlambatnya perpanjangan tahanan ini paling banyak 
terjadi dalam praktek dan hampir terjadi di mana-mana. 
Perpanjangan tahanan harus tepat pada waktunya, kalau 
terlonbat bisa dituntut merampas kemerdekaan seseorang. 
Sungguhpim kelambatan perpanjangan tahanan ini soring 
terjadi, namun tidak mcnimbulkan problem, karcna pada 
unumnya(para)terdakwa yang ditahan tidak mengerti akan 
hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum acara yang ber
laku.

Bagi para tahanan yang perkaranya ada perabelanya, 
maka para pejabat yang berwenang sangat berhati-hati 
dalam masalah ini sehingga tiap perpanjangan topat pa
da waktunya.

Terlambatnya perpanjangan tahanan oleh pihak Kepo- 
lisian yaitu apabila terdakwa ditahan sampai mencapai 
waktu 20 hari, tapi bcrita acara poneriksaan pendahu- 
luannya belum selesai, sedang untuk kepentingan peme- 
riksaan masih perlu ditahan torus, tapi 3udah lewat
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Waktu 20 hari belum juga dimintakan pcrnohonan perpan
jangan ke Kcjaksaan. Kojadian demikian soring pula ter- 
jadi sanpai pada waktu perpanjangan penahanan oleh Ha
kim. Terhadap torlanbatnya pcrnohonan perpanjangan ter
sebut, setolah perkaranya sanpai di Kcjaksaan,naka Ke- 
jaksaan medberikan perpanjangan dan selanjutnya Kcjak
saan ncngajukan pcrnohonan perpanjangan tahanan kepada 
Kcpala Pengadilan Ncgeri. Dalan hal ini sokalipun 3udah 
tcrlambat Pengadilan memberikan juga perpanjangannya.

Portirabangan yang diberikan Kcjaksaan raaupun Penga
dilan adalah sana yaitu deni tcrpeliharanya kerja sana 
yang baik aritara sesana alat negara ponegak hukun,

Terlanbatnya pengajuan pcrnohonan perpanjangan ta
hanan ke Pengadilan, sering pula terjadi atas kolalaian 
Kcjaksaan baik tahanannya nasih borada di Kopolisian ma- 
upun yang sudah ada di Lenbaga Penasyarakatan tcrutana 
dalan hal perkaranya tidak ada pcnbelanya dan terdakwa- 
nya orang yang tidak nempunyai pengertian tentang nasa- 
lah hukum.

Bagi terdakwa yang ditahan di Lenbaga Penasyarakat
an sokalipun surat tahanannya waktunya sudah habis, se
dans Kejaksaan nasih bolun atau terlanbat mengajukan 
pcrnohonan perpanjangan ke Pengadilan, naka dari pihak 
Lenbaga Penasyarakatan tidak nelopaskan tahanan tersc- 
but tctapi solalu nenghubungi Kcjaksaan dalan arti men- 
peringatkan bahwa waktu penahanannya sudah lewat. Dalan
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hal ini pun portirabangan Pinpinan Lenbaga Pemasyaralcat- 
an adalah untuk menjaga clan memelihara hubungan kerja- 
saraa yang baik.

Pertimbangan untuk memelihara kerja sana yang baik 
antara sescuna alat nogara tersebut di atas adalah baik 
dan porlu qlipelihara, naiaun di lain pihak terdakwa yang 
ditahan tanpa surat perpanjangan tahanan adalah sangat 
dirugikan, karcna status tahanannya menjadi liar yang 
sobenamya harus dikcluarkan atau dengan kata lain me- 
rcka dirampas kemerdekaannya dan hal ini seharusnya ti
dak boleh terjadi. Pejabat yang borsangkutan dapat di- 
tuntut merantpa3 kemerdekaan seseorang atau meneruskan 
perampasan kemerdekaan melanggar pasal 333 KUHP atau ka- 
lau dilakukan karena kealpaannya dapat dikenakan pasal 
334 KUHP. Nanun dalam kcnyataannya jarang terjadi atau 
kalau boleh dikatakan tidak pernah terdengar adanya pe
jabat yang di tuntut * dalam pelanggaran tersebut,pada hal 
porbuatan terlambat merapcrpanjang surat tahanan terjadi 
di beberapa daerah.

Oleh karena itu untuk mencegah tcrjadinya hal ter- 
ocbutldi atas yang sangat merugikan kepentingan para ta
hanan , maka Hakim dalam bidang pengawasan dalam polaksanaan 
tahanan dibcrikan podonon seperti yang tersebut dalam Buku 
Pedoman Kesoragaman Tatakerja Pongadilan Negeri yang kutip- 
annya antara lain sobagai berikut :
"4* Selanjutnya dininta porhatian dengan sungguh2 dari
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para hakim supaja dalam putusan jang mengandung hu- 
kuman tidak lobih dari cnam bulan sedapat mungkin 
kalau urgensinja tidak mcndesak, tidak nenorintah-
kan * segera masuk1, sohubungan dengan kemungkinan 
permintaan banding dan kasasi*

5. Terdakwa jang sudah lama ditahan dan rupanja hukum- 
an jang didjatuhkan kcpadanja tidak akan nclcbihi 
waktu ia borada dalam tahanan supaja dimerdekokan. 
Djika terdakwa sudah ditahan lobih dari tiga bulan, 
supaja segera diadili dan djika hal ini tidak mung
kin karena beberapa hal,scbaiknja diadakan ponindja- 
uan kenbali tcntang pcnahanan itu, andaikata dirasa 
tidak urgcn lagi, supaja dilepas dari tahanan itu.

6. Terhadap tahanan jang perkaranja belun dilimpahkan 
ko Pengadilan dan sudah ditahan lebih dari tiga bu- 
lan, Ketua Pengadilan mcnghubungi Djaksa dan Polisi 
supaja pemeriksaan diportjcpat.Djika tidak mungkin, 
scdang tindak pidana itu tidak tomasuk riunusan por
kara bcriit, disarankan, apabila penahanan tidak ur
gen lagi, supaja para tahanan itu dikoluarkan dari 
tahanan11, 9)

c. Perlakuan terhadap tahanan.
i

Pada umumnya, nasib para tahanan yang ada di Kepoli- 
sia kurang monyonangkan. Hal nana soring mondapat sorot- 
aji tajam dalan masyarakat,

Ponyiksaan.terhadap tahanan itu dilakukan untuk mo
ngo jar pongakuan. Bagi para tahanan yang mungkir dal cun 
ponoriksaan pondahuluan dipaksa untuk nongaku, dan jika 
totap mungkir dipaksanya dengan jalan kekorasan s occur a
fisik, Kadang-kadang karena tidak tahan sakit akibat pu-i
kulan itu, maka dalam pemeriksaan pendahuluan di Kopoli- 
sian itu seringkali momborikan pongakuan scperti yang 
diinginlcan Poneriksa. Akibatnya soring torjadi pada wak-

9) Pedonan Koseragaman Tatakerdja Pengadilan Negcri, Tjc- 
takan kedua, Disusun oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Di- 
usahakan, oleh, J)irektorat Djondoral Peobinaan Badan-Ba-
dan Poradilan Departemcn Kchakinan, 1970, hal. 23.
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tu pomcriksnan dalan sidang Pongadilan Nogeri terdakwa
monarik pengakuannya pada waktu diberikan di Kepolisian 
dongan alas an bahwa pongakuan di Kantor Polisi itu dibe- 
rikan karcna tidak tahan sakit akibat pukulan yang dido- 
ritanya.

Sobagai contoh dapat dikcnukakan bahwa ada perkaras
pidana di Pongadilan Nogeri Probolinggo dan telah menda- 
pat putusan Pongadilan Nogeri Probolinggo No,2l/l973.Pid, 
tanggal 26 Jtili 1973 (Lanpiran IV), putusan raana telah 
inompunyai kokuatan yang tetap. Isi putusan dinyatakan 
bahwa kesalahan terdakwa Sidik tidak terbukti 3ecara sah 
dan neyakinkqn, Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari 
sogala tuduhan.

Scnula pada waktu terdakwa Sidik diperiksa di Kantor 
Polisi dongan tuduhan ncncuri 2 (dua) elcor lcambing gibas 
mungkir koras, totapi oleh karena adanya paksaan dan te- 
kanan fisilc, bahkan sebelumnya itu telah dipukuli oleh 
anggauta Koramil, maka ia terpaksa mongakui atas tuduhan 
ponoriksa, karena merasa sakit dan takut, Selanjutnya pa
da waktu diperiksa di rauka sidang Pongadilan Negeri tor- 
dakwa monarik pengakuannya waktu diperiksa di Kantor Po
lisi dengan alasan ada tokanan dan pukulan.

Betapa berat pendoritaan yang dialani oleh terdakwa 
tersebut, karena solain ia dianiaya juga ditahan sejak 
tanggal 12 Mei 1973 sanpai tanggal 26 Juli 1973 (76 hari). 
Lobih-lebih karena terdakwa benar-bcnar tidak molakukan
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perbuatan yang dituduhkan itu. Penderitaan terdakwa ini 
baik fisik naupun psikhis. Terhadap petugas yang melaku 
kan ponukulan lazimnya tidak dianbil tindakan. Pada hal 
sulit untuk nonuntut ganti rugi terhadap penderitaa:i(pa
ra) tahanan solana 76 hari.

Dalam GCilah satu harian ibu Kota telah dimuat suatu 
bcrita yang berhubungan dengan perlakuan fihak Kepolisi- 
an terhadap tahanan yang bunyinya sebagai borikut :

"Edy Sibarani (24 tahun) dari Bendungan Udik Kelurah- 
an’ Karct Tengsin, Selasa pagi jam 09.00 ditenukan 
tewas dalam tahanan Komseko 715 Karet* Mayat segera 
dikirimk^n ke R.S. Tjipto untuk keperluan visum et 
repertum dari dolcter*
Sementara itu Komwil 71 yang dihubungi sekitar kena- 
tian ini hanya membenarkan bahwa Edy telah mcninggal 
akibat monderita sakit maag, sedang pihak Reskrim 
Koradak Metro Jaya tidak memberikan keterangan menge- 
nai kejadian ini. Mayat Edy Sibarani sernula oleh Len
baga Kriminologi FHUI hanya diperiksa luar sesuai 
pernintaan dari Kopolisian Komseko 715. Tetapi mayat 
yang seharusnya akan dikebumikan Rabu lalu ditangguh 
kan sampai Jura'at siang ini, karena timbulnya kecuri 
gaan bahwa Edy mcninggal dunia akibat penganiayaan 
berat.
Melihat bokas-bekas pukulan benda koras di bagian 

tubuh, orang tua korban, 0. Sibarani yang tiba di Ja
karta dari Medan Rabu lalu, langsung minta agar na- 
yat anaknya diporiksa luar dalam.
Korban menderita luka borat di bagian kepala.Batang 

leher bagian bolakang nanpak membiru. Bau dan rusuk 
kiri tampak juga bokas pukulan. Tulang dada kiri dc- 
kat bolikat agak remuk, diduga akibat benturan keras. 
Dari luka di kopala darah nasih menetes dan tangan se- 
belah kiri tampak membiru komerahan scperti bokas pu
kulan.
Dari catatan yang diikatkan di kaki korban,terbaca 

bahwa korban ditangkap 27 Maret. Sejak itu ia nenjadi 
tahanan Komseko 715 Karet.
Orang tua korban yang langsung datang ke Jakarta da

ri Medan mengatakan kepada Kompas ia akan mengajukan 
tuntutan atas kematian anaknya.
Monurut pengamatan Kompas, korban tidak terdaftar
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dalan buku daftor di bagian pintu gcrbang sebagaimana bi- 
asa. Rupanya ia dimasukkan dari bclakang.

Monurut kcterangan yang berhasil dikumpulkan, malam 
tanggal 27 Maret itu sekitor jam 19-00 korban bersama re- 
k runny a bornama A. Panjaitan ditangkap oleh empat orang 
anggauta Tckap Konseko 715 di dekat Joobatan penyebcrang- 
an Bendungan Hilir. Keduanya langsung dipukuli, disepak 
dan kopala diadu. Pcnukulan berlangsung lama dengan disak 
sikan oleh koruniunan nasyarakat 3©tempat.

Seorang penjaja koran yang nelihat juga kejadian itu, 
nengatakan kepada Konpas bahwa kopada dua korban itu di- 
bantingkan ke dinding nobil dan tiang Jerabatan, hingga 
mereka sempoyongan. Barulah dua korban itu dibawa ke Kon- 
seko dongan sebuah taksi. Sampai saat ini beluin diketahui 
nasib A. Panjaitan". 10)

Kutipan tersebut menggambarkan botapa nudahnya para 
pejabat yang berwenang itu molakukan penyiksaan secara fisik, 
yang sebetulnya porbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Un
dang,

d. Putusan Pongadilan lobih rendah dari tahanannya.
Dalam hal putusan Pengadilan lebih rendah dari waktu

laraanya terdakwa ditahan seringkali terjadi, Hal ini disebab-
kan karena tahanannya terlalu lama dan tidak sesuai dongan
aifat perVaranya; Sedang Hakim dalara portimbangan putusannya
tontang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kopada tordak-

i ,
wa yang telah terbukti kesalahannya tidak didasarkan atas la- 
manya terdakwa ditahan, raolainkan didasarkan atas adanya fak- 
tor-faktor yang nemberatkan dan faktor-faktor yang neringan- 
kan.

Sohubungan dengan hal tersebut diatas, Wirjono Prodjo- 
dikoro menulis :

10) Harian Kompas, 9 Mei 1975*
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"Hal jang djuga harus dimasukkan dalam bagian portimbang- 
an dari suatu putusan Hakim, ialah suatu pertirabangan 
tentang mat jam atau berat entcng hukuman, jang akan di- 
djatuhkan. Ini ada perlunja bagi Pengadilan Perbandingan 
supaja tahu soal-soal apa jang nondorong Hakim mondjatuh 
kan hukuman jang sangat berat atau jang sangat enteng. 
Pertirabangan sematjam ini dapat mongenai tjara terdakwa 
melakukan suatu kedjahatan, misalnja dalaia hal perabunuh- 
an, sangat kedjan, atau dalam hal pentjurian sangat tjor 
dik atau sangat lcasar. Pula pertirabangan ini dapat mo- 
ngcnai watak dan adat kclakuan seorang terdakwa jang da
pat incraboratkan atau mengentcngkan hukuman." 1 1)
Juga Sutomo Surtiatmodjo momberi konentar sebagai ber-

ikut :
rtPada tahun 1964 di Lenbaga Pemasjarakatan Kraksaan (Pro- 
bolinggo), pernah diteraui + 50 (lima puluh) orang tahan
an Pengadilan Negeri jang sudah tortahan sanpai bor-ta- 
hun-2 tanpâ  dihadapkan kenuka Persidangan Pengadilan Ne- 
gcri. Tahanan jang terselip tersebut baru dapat disele- 
saikoii dengan meninggalkan boberapa formalitas tertentu, 
Peristiwa tersebut pemah pula dialami oleh 2(dua) orang 
tahanan di Lenbaga Pemasjarakataii Patjitan*
Peristiwa tersebut keraudian dapat diselesaikan dengan me- 
ninggalkan beberapa formalitas tertentu, jaitu antara la
in raenjuruh mereka untuk mengaku bersalah, sokalipun 
mungkin sama sekali tidak melakukan.
Bengali deraikian penjclesaian akan mendjadi mudah, tanpa 
nemerlukan banjak saksi dan bukti dengan pengakuannja 
perkara segera diputus,dengan putusan pidana jang kdang- 
kadang djauh lebih rendah dengan raasa tahanannya; satu 
diantanja dipidana 1 (satu) tahun pendjara, pada hal su
dah ditahan selama £ 3 (tiga) tahun. Satu tahun itupun 
bagi ukuran jang unum 3Udah ter lalu berat bagi kedjahat- 
annja. Bagainana Peraerintah akan raenebus krugian 2 (ta
hun) jang dialani terpidana tersebut.
Dari pcrintiwa diatas, betapa tragisnja seseorang jang 
nungkin tidak bersalah sama sekali harus atau terpaksa 
mengaku bersalah dimuka halcim, hanja 3ekcdar supaja pen
deritaan lahir batin didalam tahanan dapat segera dia- chiri". 12)
Mengenai putusan Pengadilan yang lananya lobih rendah

dari tahanannya dapat dikemukakan sebagai contoh putusan Pe-

11) Wirjono Prodjodikoro, On.cit.. hal 96.
12) autouo ourtiatmodjo, penan/dcapan dan Pcnahanan di Indone

sia) Pradnja Paranita, Djakarta, 1971, hal. 12* '
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ngadilan Nogeri Probolinggo No. 5/1974 Pit® tanggal 9 Mei 1974 
(Lnmpiran V),

Dua orarig terdakwa bornaina Satuwi alias Sunardi dan 
Tasrip alias P. Tupah ditahan scjak tanggal 3-11-1973 sanpai 
diputus perkaranya oleh Pongadilan pada tanggal 9 Mei 1974, 
karcna dipcrsalahkan nelakukan pencurian bawang putih di to 
ngah sawah. Laraanya tahanan 6 bulan 8 hari, sodang putusan Pe- 
ngadilan hanya 3 bulan ponjara potong tahanan. Terhadap kole- 
bihan tenggang waktu tahanan, torpidana benar-benar dirugikan, 
nanun sampai saat ini yang bersangkutan bolura bisa raenuntut 
ganti rugi.

Melihat pif&t perkaranya adalali scderhana dan tidak 
sulit penbuktiannya, tetapi raengapa sampai ditahan begitu la
ma. Letak kcsalahannya ada pada Kejaksaan dan Pongadilan.

Sobagai data dapat dikenukakan bahwa dalam porkara 
torsebut Polisi ncnahan 10 hari untuk kepentingan pemeriksaan 
pondahuluan dan selanjutnya dikirim ke Kejaksaan Nogeri Pro
bolinggo. Di Kejaksaan ditahan selama 2 bulan 14 hari,selan
jutnya porkara tersebut dilinpahkan ko Pongadilan Negeri Pro
bolinggo sampai perkaranya diputus tanggal 9 Mei 1975*

Jadi pcrincian tahanannya sebagai borikut :
Tahanan Polisi ■ 10 hari
Tahanan Kejaksaan « 74 hari (2 bulan 14 hari)
Tahanan Pongadilan * 104 hari (3 bulan 4 hari)

Jumlah « 1S8 hari (6 bulan S hari
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Dari data torsebut jelaslah bahwa lainanya tahanan di- 
debabkan karcna kclalaian pihak Kejaksaan dan Pongadilan.

Melihat jalannya peneriksaan di pcrsidangan para ter- 
dakwa nengoku terns terang sehingga melancarkan jalannya po- 
neriksaan. Oleh karena itu scharusnya perkara tersebut segc- 
ra diputus. Totapi kenyataannya berlarut-larut sehingga bera- 
kibat putusan Pongadilan lebih rendah dari lama waktu tahan
an.
o. Tonpat tahanah.

Masalah tonpat tahanan bagi orang yang ditahan adalah 
norupakon pendcritaan yang cukup dirasakan apabila tonpatnya 
kurang mcmcnuhi syarat-syarat kebutuhan kesohatan.Pada unun- 
nya tonpat tahanan di Kepolisian tidak menenuhi syarat,lebih- 
lebih di Konsek-Komsok Kepolisian tonpatnya senpit dan keber- 
sihannya kurang

Apabila dibandingkan dengan tonpat tahanan di Lenbaga 
Penasyarakatan, naka di sini jauh lebih baik dari pada di Ke
polisian. Kcborsihan lebih terjanin, tenpat lebih luas,nakan- 
an juga lebih sonpurna. Bahkan di Lenbaga Penasyarakatan di- 
berikan penyuluhanipenbinaan nental, dengan harapan agar su
paya sowaktu-waktu nercka keluar dari Lenbaga Penasyarakatan 
baik sesudah nonjalani pidana naupun tidak akan nenpunyai be- 
kal yang lebih baik, sehingga kenbalinya nereka dalam nasya- 
rakat dapat nenjadi anggauta nasyarakat yang baik.

Satu hal yang perlu nondapat perhatian ialah seringku- 
li terjadi junlah tahanan di suatu tenpat nelanpaui kapasitas
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yang tcrscdia.
Sebagai contoh dapat dikenukakan, bahwa di Lenbaga 

Penasyarakatan Probolinggo dalan bulan Januari 1975 pernah 
terjadi ruangan tahanan diisi mclanpaui kapasitas. Keadaan 
dcnikian telah aeninbulkan kegelisahan di kalangan moreka 
yang dapat bcrakibat terganggunya koamanan. Untuk mencegah 
kenungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, naka pin- 
pinan Lenbaga Penasyarakatan segera mongirim surat kepada 
Kcjaksaan Negeri Probolinggo dengan suratnya tcrtanggal 28 
Januari 1975 Noner : Pb.l.l/DP/9l/l975 (Lampiran VI).

Dalan salah satu harian ibu kota telah dimuat suatu 
bcrita yang sungguh-sungguh nongejutkan bagi setiap orang 
yang nenbacanya yaitu peristiwa tcrjadinya huru-hara akibat 
ruangan tahanan diisi nelanpaui kapasitas, yang kutipannya 
sebagai berikut :

"Sebuah huru-hara yang dilakukan oleh para tahanan terja
di pada Sabtu sore sckitar jam 18,00 di ruang tahanan 
Kondak Metro Jaya.

Kadispendok Letkol Pol.Abas Wiranatakusumah raengjata- 
kan kepada pers hari Senin, huru-hara itu terjadi akibat 
torlalu penuhnya ruangan tahanan. Dari kapasitas ruangan 
yang hanya nampu nonampung 250 tahanan sanpai Sabtu sore 
sudah terisi dengan 511 orang, Akibatnya para tahanan! 
soolah-olah tortunpuk di ruangan-ruangan itu, yang mei 
nyebabkan tinbulnya rasa tidak puas di kalangan para ta- 
hanan. 1

Rasa t id ale puas ini ncledak nenjadi tindakan pcngru- 
sakan terhadap kaca-kaca, pintu dan scbagainya, sowaktu 
pada Sabtu sore itu 9 orang penodong dicoba untuk dije- 
jalkan ke dalanhya.

Para tahanan melakukan pengrusakan dengan nenggunakan 
batu serta kayu yang mcreka ambil dari balai-balai ten- 
pat tidur mcreka. Bcberapa bagian dinding jebol, antara 
lain di dinding penisah antara blok tahanan wanita dan 
blok tahanan pria,!. 13)

13) Harian Kompas, 1 April 1975.
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Salah satu scbab yang cukup mcnonjol dari bonyaknya 
tahanan yang sampai molanpaui kapasitas ruangan tahanan a- 
dalah terlambatnya penyelesaian perkara baik dilakukan o- 
Xoh Kepolisian pada waktu peneriksaan pondahuluan,oleh Ke
jaksaan pada waktu perkaranya sudah diterina dari pihak Ke
polisian, tapi tidak sogora diajukan ke Pongadilan dan oleh 
Pongadilan pada waktu porkara sudah dilinpahkan dan sudah 
nonjadi wowonangnya, nanun tidak sogora ditotapkan hari si- 
dangnya. Kenyataannya perkara-perkara baru torus bertambah, 
Orang yang ditahan juga dapat bcrtanbah junlahnya, sodang 
tompat tahanan yang disediakan tidak ditanbah. Tidak meng- 
herankan kalau kapasitas ruangan tahanan molebihi junlah 
tahanan yang ditontukan.-
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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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kaapiran I * Model BA (BI-38)

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 
KQMANDO t RESORT KEPOLISIAN 

DI : ***.................
UNTUK KEADIUN

s u r a t - p e r i h t a h
UNTUK HENAWAN SEMENTARA 
Ho* Pol* I ..........*•**•*

Komi (nama, pangkat) dalam Ja*
baton sebagai Penyidlk - Umum Kepolisian R«I« pada Komando

dalam bat as ifewenang berdaearkan Undang-Undang Daflar R*l* 19^5 pasal 
27 (l)t dan sebagai tercantum dalan Undang-Undang tentang Ketentuon-2 
pokok K*poliolan Kepolisian Negara (U.U. No* 13 tahun 1961* L.N. th. 
1961 No* 245) pacal-2 t 2, 12 dan 13 j
dan setelah membaca eurat-2 pemeriksaan sementara dalam perkaranya 
tersangka i

H a m a  t ........ *.......... ...............******
Tgl. Lahir/Umur * ......»••»*«**'•****.*••**&••*»#**«•**•
Tempat lahlr : .......*..... .................*****••*»•
Pekerjaan t *...................... *••*•*•*•**»*'*»
Tempat tlnggal t •**.«*••*••*•«*•**......................
Ditongkap pada, dan ditahan sejak tgl. *.......

Oleh karena terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa tersangka terse*
but dl&tas telah boreal ah melakukan kejahatan yang diuraikan dalam dan
dlQncam dengan hukuman seperti dimaksud dalam p a s a l ..................

Sehelai Surat Perintah Penahanan Sementara ini telah diserahkan kepada 
tersangka*

MEHERINTAHKAN I
Agar tersangka t ......•**»•*«•**•.....................
tersebut diatas ditahan di tempat*-penahanan pada Komando

untuk oelaoa 4  dua puluh hari"*t
....  tgl* i*
PENXIDIK UMUM

19*.
1 Reg* Porkara No * t 
I Reg. Tahanan No* t 
I Rumus flldlk Jari :

Tersangka Tang menyerahkan :
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Lampiran IX Model T* 1

S P R A T  P E R I N T A H  

Untuk menangkap/menahan

Kepala Kejaksaan N«gerl di ........... setelah membaca surat-H
ponerikeaan seme nt ara/surat-2 penahanan atas dirtnya para tersangka i
aiaBaaBBSSKBI*SS»BSS«fe*lliaKK9tCBaa>SB3tSa*SBB)!SS5S3X2KSI!KBCXCB>SkMCCXKni>a

Nana tersangka j Umur { Lahir di | Runah di J pekerjaan

1 I 1 1 1
1 1 1 i J
1 1 I l I
I i I \ 1
I i 1 l 1

■»«sKSBsas«KBs«aEaissss»ialxtts:misaKs«iiaiaf<iia«at*tta«(ciai«sitEsiKfiftsBfiflesasaas8SBS&sses*stB9aBtt
Ditangkap pada (mosing-2) tanggal...................  dan berdasarkan surat
perintah dari •. *......................-.. * < ..**••••. • ditahan untuk eementa-
ra (maoing-2) mulai tanggal ♦ *............. .«..*•«**•

Oleh karena terhadap para tersangka tersebut di atas timbul pereangkaon 
yang aenberatkan bahwa ia/mereka melakukan kejahatan/pelanggaran yang diurai-
kan dan diancam hukuraan dalam p a s a l ............ .......... ...................
................. .................... ...................... KUHP.

Oleh karena kejadian ini termasuk dalan pasal 62 ayat (2) dari Beglanen 
Indonesia yang diperbahortii dan perkara Ini tidak dapat diadili dalan tempo 
DUA PULUH HaHI sejak ditahan, sesuai dengan yang tsb. dalan pasal ?2 dari 
Peraturan itu, maka penahanan/penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan pe- 
merlksaon supaya tidak berbuat lagi/melarikan diri |

Mongingat lag! pasal t 83 0 dari Reglecen Indonesia tersebut t

M E H t J T U B K A W  t
untuk conahan/cenangkap para torsangka tersebut t .......................... .
.... ........ ..............*...... . dengan ketentuan bahwa la /
aercka akan ditahan didalai* Lenbaga Penasyarakatan di .»**«**•**...*..... ..
selaca 30 hari terhitung mulai tanggal.... ......... . Ho. ........ .........

•*.••*■*.....•..*1 *.«.**■■*.. 19**.* 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI,

Pada h a r i ...........
salinan surat perintah Ini soya te- 
r im ,  dan para tersangka soya tahan 
terus untuk aenjalankan perintah di 
atas.

Reg* perkara No. ..**•***.<+• 
PIHPZNAN LEMBAQA PEMASXApAKATAN, Reg. tahanan No* ............
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Lampiran XXI* Modal T* 3

PRO JUSTITIA PERMINTAAN MEMPEBPANJAHG PENAHANAN 
KEPALA KEJAKBAAN NEGERI DI .......

MEMBACA surat-surat pemeriksaan sementara dalam perkara tersangka i

TINDAKAN TUTUPAK PENCEX3AKAN SEJAK 
yang sangka telah melakukan kejahatan yang tersebut dan diancam dengan hu
kuman dalam pasal **•*•*,••*•••«•**«•*••*• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Oleh karena pemeriksaan sementara dalam perkara ini belum selesai,ma
ka perlu penahanan Ini diperpanJang*

Meaperhatikan pasal 83 C« ayat k H*I*R*

M E M I N T A
Supaya Ketua ptngadilan Negeri di'................. memperpanjang

waktu untuk menahan tersangka t ............. . . .....*.....
dengan 30 hari, mulai tanggal t *... ................. «••••••••,••»•

.................. *....... 19
JCtpala Kejaksaatt tersebut*
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Lonpiran IV

UNTUK KEADILAN
No.21/1973.Pld

DEMI KEADILAN BERDASAkKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri di Probolinggo yan/£ mengadili perkara- 

perkara pidana dalain tingkat pcrtama telah nenjatuhkan putusan
sebagal berikut didalan perkara terdakwa:

i

S I D I K  , umur 20 tahun, lahir cum 
berunoh didesa Kanigoran, Kotanadya Pro- 
bolingno, pekerjaan buruh-buruhg 
(Terdakwa ditahan sejak t£Ul2->5-1973) 

Pengadilan N«gori toraebut;
Setelah nepbaca surat-surat perkara;
Setelah membaca surat-penatapan H a k l a  Pengadilan 

N«geri Probolinggo Ijertanggal s 2 Juli 1973 No.2l/l973*Pid,ynng 
bcriaikan penerusan/pelanjuton perkara terdakwa tersebut kopada 
persidangan

Setelah nendehSar keterangan-keterangan terdakwa dan saksi 
oakai di naka porsidimgan;

Setelah raendeî gar requisitoir Jaksa, yang pada pokoknya 
nenyatakan terdakwa tersebut di atas supaya dibebaskan dari apa 
yang dituduhkan padanya karcna tidak terbukti borsalah nolakukan 
lcejahatan : nP e n c ii r i a n" dan selanjutnya supaya biaya pcr- 
kara dibobankan kopad̂ i Negara;

Meninbang, bahwa terdakwa torsobut di atas dituduh atas 
tuduhan sobagai berikiit s
"bahwa terdakwa, baik bersana-oaaa dan bersekutu dengan Bantong, 
yang telah raenjalani hUkunan ataupun naaing-nasing bertindak sen-
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diri-sendiri pada hari Sabtu raalam Minggu tanggal: 3/9 Juli
1972 sekira jam; 03.00 malan atau sctidak-tidaknya sekitar 
waktu itu,didalam kandang railik P# Arso alias Mudjair dido- 
sa Kaningaran* Kotomadya Probolinggo atau se t id ale-1idaknya 
di tcmpat lain dalara wilayah hukum Pengadilan Negeri Probo-* 
linggo dengan riiat untuk dimiliki sendiri dengan mclawan hu
kum telah raengambil 2 (dua) ekor kanbing gibas, betina»bulu 
putih, seharga ftp.4*000*- railik P. Arso alias Mudjair terse- 
but setidak-tid&knya nilik orang lain dari pada terdakwa” ;

Menimbang, bahwa terdakwa di rauka persidangari telah
t

nenyangkol bersalah terhadap,segala perbuatan yang dituduh- 
kan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dirauka persi- 
dangan mcmberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

bahwa terdqkwa tidak merasa melakukan pencurian 2 ekor 
karabing railik sakei No.l.P Arso alias Mudjair, baik seorang 
diri maupun bersaifla-sama Bantong;

bahwa terdajcwa raemang kenal dengan orang yang bornama: 
Bantong,yang kini sedang menjalani hukumannya karena pcncu- 
rian 2 ekor kanbing gibaa milik Pt Arso al. Mudjair;

bahwa terdakwa pernah berterau dengan Bantong diholonnn 
nuka rumah saksi No. 2 Suro al Muchtor;

bahwa pada waktu itu Bantong nenuntun 2 okor karabing 
gibas, bctina, bulu putih, maouk ke halaman rumah aaksi No*2 

tersebut;
bahwa pada wafctu itu terdakwa tahu dan raendengar bahwa
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No.2 P* Sro*-al Muchtar dengan harga Rp.5.000,-;
bahwa uhtulc selanjutnya terdakwa tidak tahu apa yang 

dibicarakan oliph kedua orang tersebut, karena terdakwa terus 
pulang karcna hari sudah hanpir nagrib;

bahwa terdakwa waktu dipcriksa/dikusut oleh Polisi di- 
kantor Polisi Rccort Probolinggo, nenang terdakwa oengalcu bah
wa terdakwalah yang mencuri kanbing tersebut, karena disuruh 
nengakui dengan paksa oleh Polisi;

bahwa karena terdakwa takut dianiaya seperti pada waktu
di tahan di Kantor Koramil, maka tcrpaksalah terdakwa mengakuii
bahwa terdakwalah yang nencuri ktrabing gibas nilik saksi No*l 
p. Arso al Mudjair tersebut;

bahxsra kaĵ ija terdakwa masih merasa sakit sobagai akibat 
dianiaya oleh Kotfanil, maka takut dianiaya lagi, maka akhirnya 
terdakwa terpaksai nengakui seperti apa yang diterangkan dalan 
prosc3 porbal Polisi tortanggal: 16 Mei 1973 tersebut;, yakni: 
terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian ternak bersaraa- 
eana Dantong;

bahwa pcngdkuan terdakwa tersebut scbenarnya tidaklah do-
nikian;

bahwa sebenurnya terdakwa tidak tahu tentang 2 ekor kan- 
bing gibas milik sftksi No.l P. Atqo al Mudjair tersebut;

bahwU tordakwa tidak pernah menjual 2 ekor kanbing gibas, 
betina, bulu pxitih kepada Pak Suro al Muchtar tersebut;

bahwa terdakwa tidak pernah bepergian bersana-sama ban- 
dong; baik disiang hari maupun dimalam hari;
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bahwa terdakwa hanya kcnal dengan Bantong karena sa- 
na-sana warga penduduk didesa Kanigaran tersebut;

bahwa terdakwa juga kenal kepada saksi No.2 P. Suro al 
Muchtar karena sebagai warga penduduk dc3a Kanigiiran tersebut 

bahwa terdakwa sekarang, bcrani mcncran glean yang sebe- 
narnya dimuka persidangan, karena disini tidak ada tckanan da
lan bentuk apaptin;

bahwa pada akhlrnya terdakwa mohon kehadapan Pengadilan 
Negeri agar mondapat pcrlindungan hukum*

Menimbang saksi No*2: P. Suro al Muchtar dibawah sumpah 
dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

bahwa ia pernah membeli 2 ekor kanbing, gibas, betina, 
bulu putih kepada Bantong seharga Rp* 2*000,- kepada Bantong

r

bcrsama kawannya yang tidak ia kenal naraanya, tetapi yang te- 
rang bukan Sidik,1 sebab kalau Sidik ia sudah kcnal;

bahwa selanjutnya 2 ekor knmbing tersebut dijual lagi 
kepada orang lain dipasar seharga Rp.4*000,-

Menirabang, bahwa saksi No.3: S u r o  dibawah/dimuka per
sidangan menerangkan 3ebagai berikut: /sumpah

bahwa ia pada hari Jumat tanggal: 11 Mei 1972 telah ne- 
nangkap Sidik ditengah jalan, karena diperintah oleh Kepala 
Desanya;

bahwa sotelah itu terdakwa Sidik lalu digiring kekantor 
Koramil, karena dengan kantor Polioi terlalu jauh.

Menimbang, bahwa eiemen-olcnon pcncurian tersebut se- 
bagai berikut:
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1. mengambil;
Z * sebatfal atau seluruhnya barang orang lain;
3» dongan makpud untuk dimiliki secara aelawan hukum*

Meninbang, bahwa dari ketcrangan terdakwa dlnuka per- 
oidangan dihubungkan dengan kcterangon-ketorangan para sakai; 
Suro al Muchtar sorta Suro yang nasing-maoing telah diperiksa 
dibawah sumpah dimuka persidangan, nenurut hcmat Pengadilan, 
olemen-elcman dari pada porbuatan pidana peneurian dalan tu
duhan tersebut.tidak tcrbukti dengan 3ah dan neyakinkan, ka
rcna pengakuan terdakwa yang dilakukan dengan tckanan* bukan- 
lah pengakuan yang scbcnarnya, naka karena terdakwa tersebut 
haruslah dibebaskan dari segala tuduhan;

Mcnimban^i bahwa karena terdakwa bcrada didalara taha
nan sementara, rtaka harus dibebaakan dari tahanan* kecuali di
tahan karena perkara lain;

Meninbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan 
dari oegala tuduhan* maka segala biaya dalam perkara ini dibc- 
bankan kepada Nê araj

Mengingat akan pasal-pasal dari pada Undang-undang yang 
berscingkutan.

M E N G A D I L I  i

* Menyatak&n* bahwa keaalahan terdakwa; S I D I K  ter 
hadap tuduhan teraobut tidak tcrbukti secara sah dan 
meyakinkan;

* Membebaskan terdakwa tersebut oleh karcna itu dari 
oegala tuduhan;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PRAKTEK PENAHANAN MOCH. ANWAR



6

* Mcmferintakan terdakwa dikciuarkan dari tahanan, ke- 
cuali terdakwa ditahan karena porkara lain; 

n Moractintakan bahwa segala biaya didalain pcrkara ini 
dibebankan kepada Negara; ,f 

Deraikianlah diputua pada hari: K A M I  S . TANGGAL:
DUA PULUH BHAM J O L I  SKRIBU SKMBILAN RATUS TUJUH 
PtJLUH TIGA. oleh kami; Salira Wibowo, SH; H a k i n Pe- 
ngadilan Negeri di Probolinggo, keputuson mana pada ha
ri itu juga diumuinkan dinuka umum dengan dihadliri oleh: 
R, Soenjoto, J a k s a  dan M o e n a n d a r ,  Fanite- 
ra-pengganti serta terdakwa tersebut.

P&nitera-pengganti, H a k i m ,

ttd, ttd.

(M 6 c n a n d  a r)«- <Salim Wibowo, SHK
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Lnaoiran V

UNTUK KEADILAN
Mo.5/1974.Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAMG MAHA ESA 
Pcngadilah Negcri di Probolinggo yang nengadili perkara 

perkara pidana,telah raengambil keputuson sobagai borikut da
lan perkara terdakwa-terdakwa s

1, SATtfWI alias SUMARDI
nnur 30 tahun, pekerjaan tani, berunah di dosa Le- 
dokotnbo, Keconatan Sumbor, Kabupaton Probolinggo. 
(ditahan sojak tfil. 3-11-1973)

2* TASRjP alias P, Tupah,
uinur 30 tahun, pokerjaan tani, berumah di dosa Le- 
dokorabo, Kecamatan Sunbor, Kabupaton Probolinggo. 
(ditahan sejak tgl. 3-11-1973)

Pangadilan Nogeri tersebut;
Setelah raembaca surat dari Kejaksaan Nogeri Probolinggo yang 
raenintn kepada Pongadilan Nogeri Probolinggo untuk raoneruskan 
porkara terdakwa tersebut kcs sidang Pengadilan;
Setelah menbaca surat-surat perkara;
Sotolah nonbaca curat penetapan HAKIM Pengadilan Nogeri Pro
bolinggo tertanggal : 2 Mei 1974 No, 5/1974.Pid. yang berisi- 
kan ponoruoan/polanjuton perkara tordnkwa-terdakwa tersebut 
ke persidangan;
Sotolah mendengar keterongan terdakwa dan saksi-sakci;
Setelah mendengar ttintutan Jaksa yang nonuntut kopada Penga- 
dilan supaya para terdakwa masing-raasing dijatuhi pidana 5 -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PRAKTEK PENAHANAN MOCH. ANWAR



2

bulan penjara dipotong tahanan;
Sotelah mendengor pcmbelaan/perraohonon para terdakwa di niuka 
sidang;
Mcnimbang, bahwa para terdakwa dituduh sebagai berikut :
1T bahwa meroka tersangka2, baik sendiri2 maupun secara bor- 
soma2 pada malom kamis tanggal 31 nalam tanggal 1 Nopenber -
1973 * jam 21.00 nalan atau pada waktu2 lain dalam bulan No-

i
ponber 1973# ataupun pada suatu waktu dalam tahun 1973# ber- 
tcmpat di dcsa Ledokombo, Kecanatan Sumber ataupun di suatu 
terapat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, 
telah mengarabil 100 kg bawang putih milik saksi I P. Rastik 
alias Rasuk oetidnk tldaknya nilik orang lain dari pada tor- 
sangka dengan nakoud dimiliki dengan nelawan hak sehingga 
ncnimbulkan kerugian/nengakibatkan kerugian bagi diri saksi 
torsobut sebecar Up, 25*000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” 
Monimbang dipersidangan kedua terdakwa telah mengaku bahwa 
benar mercka telah melakukan perbuatan scperti yang dituduh- 
kan kepadanya yaitu pada malam Kamis tanggal 31 Oktober 1973 
sekira jan 21.00 ,WIB para terdakwa telah menganbil bawang pu
tih kcpunyaan P. Raatik alias Rasuk di sawah yang ma3ih be- 
luia dipanen sebanyak £ 10 kg* yang maksudnya akan dijual dan 
uangnya akan dipergunakan oleh para terdakwa;
Ilenirabang dari keterangan saksi I P.Rastik alias Rasuk yang 
menerangkan bahwa benor pada hari Rabu malam Kamis tanggal
31 Oktober 1973 ia telah kccurian bawang putih di sawahnya 
oobanyak kurang lebih 100 kg*;
bahwa pada hari itu juga saksi telah melaporkon hal itu kepada
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panong desa P. Arto dan kcmdian pada tanggal 5 Nopembcr 1973 
P. Art6 telah nemanggil dan memberitahu saksi bahwa pencuri- 
nya sudah tertangkap yaitu para terdakwa tersebut;
Menirabang, kctcrangan saksi II P. Arto telah menerangkan pa- 
da pokoknya mcrabenorkan keterangan saksi I;
Monimbangj bahwa dalam perkara ini para terdakwa dituduh ne
langgar pasal 3 3̂ (U4KUHP;
Monimbahg oleh karcna para terdakwa telah mengaku bcrisalah a- 
tas porbuatan yang dituduhkan dan pengokuan mana telah juga 
memcnuhi unsur^unsur pasal 363 (1) 4 KUHP;
Mcninbang* bahwa pengakuan para terdakwa tolah pula dikuatkan 
oloh keterangan 2 orang saksi yang masing-2 telah diperiksa 
di bawah sumpahi maka terbuktilah secara sah dan roeyakinkan 
bahwa para terdakwa bersalah raelakukan perbuatan 3eperti yang 
dituduhkan kopada mereka porbuatan mana diatur dan diancom 
dongan pidana mqnurut pasal 363 (1) 4 KUHP don oleh karenanya 
harus dijatuhi pidana;
Monimbang, oloh karena para terdakwa tolah dijatuhi pidana 
kopada noreka difcebonkan pula supaya mombayar ongkos porkara 
ini 5
Kenimbang, bahwa sebelum Pongadilan Ncgori nenjatuhkan pu
tusan apa yang pantas dijatuhkan kcpada terdakwa perlu diper- 
tinbangkan tentang hal yang memberatkan dan moringankan;
Yang nenberatkon f

Para terdakwa dalan nelakukan ini tidak sangat dalaia 
keadaan kekurangan;
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Yang meringankan :
1. DI porsidangan ber3ikap sopan,
2. Belum pemah dihukun,
3* Mengaku torus terang borarti mcrapermudah, jaiannya 

pemeriksaan,
4. Barang bukti nasih utuh dan dikcnbalikan kepada Sak

si I.
5. Morasa racnyesal dan bcrjanji tidak akan mcnguiangi 

lagi perbuatan torsobut;
Menirabang, bahwa perlu pula dipertiinbangkan di sini walaupun

i
terdakwa telah ditahan 6 bulan lcwionya noraun borat ringannya 
pidana yang dijatuhknn kepada nercka Pengadilan tidak tori- 
kat kepada Xainanya tahanan tersebut, tetapi Pengadilan men- 
jatuhkan pidana berdasarkan kepada sifat/jenis perbuatan pi
dana yang dilakukan oleh terdakwa;
Meninbang, bahwa dapat ditctapkan pula bahwa tahanan senonta- 
ra yang telah dijjalani oleh terdakwa dikurangkan segcnapnya 
dari pidana yang telah dijatuhkan itu;
Mcnimbang, bahwa barang bukti borupa bawang putih dikembali- 
kan kepada saksi t P.Rastik alias Rasuk, sedangkan satu arit 
dan satu karung kosong dirampas;
Mongingat akan pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I  ;
Menyatakun terdakwa-terdakwa :

1* Satuwi alias Suraardi
2. Tasrip alias P. Tupah
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bersalah raelakukan kejahatan i
Pcncurian yang dilakukan oloh dua orang eocara 
bereana-saina.

Menghukum oleh karena itu para terdakwa dongan pidana 
penjara masing-masing 3 bulan penjara;
Mcnctapkari, bahwa borang bukti bcrupa bawang putih dikem- 
balikan kepada saksi I P^aotik alias Rusuk, satu arit 
dan satu karung kosong dirajapas;
Menghukum para terdakwa supaya raenbayar ongkos perkara 
ini;
Monotapkan tyahwa pada waktu terdakwa ncnjalankan putusan 
ini, lamanya terdakwa ada dalan tahanan scbolun perkara 
ini nienjadi tetap akan dikurangkan segcnapnya dari pida
na yang dijatuhkan itu.

Demikian diputus pada hari Kanis* tanrtrial scnbilan Mei scri~ 
bn aenbilan ratns tu.iuh puluh onpat oleh kami :
Moh. Moenir Hakiln pengadilan nogeri di Probolinggo, keputusai 
ruuia pada hari itu juga diuraumkan di nuka uraum dongan diha- 
diri oleh A. Daĥ an, Jaksa dan M, Sjarifuddin, Panitera- 
pcngganti serta terdakwa torsebut*-

Panitera-pcnggiinti, 

ttd.

(M. S.jarlfuddln ).

H a k i m ,

ttd.

( Moh. Moenir
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Lampiran VI* TURPNAH

PEOBOLIKaaO, 28 Januari 1 9 7 5 ,

K e p a d a
Yth. 3dr* Kepala Kejaksaan 

Negeri Probolinggo 
di

PROBOLINGGO

Dengan adanya banyak or ang2 tahanan lama yang tielum dapat 
dimajukan ke dalam persidangan, maka dengan hormat dapatnya 
perhatian Saudara akan hal ini.

Permintaan ini terpaksa kami ajukon kepada Saudara berhu- 
bung dengan I

Xi penuhnya kamor2 tahanan (over kapasiteit)*
II* Kegelisahan, kekurangan saboran mereka eehingga bera- 

kibat gangguan keaaananj dan 
III* Kekuatan penjagaan petugae-2 keamanan kami, sudah ter- 

lalu minim sekali (karena banyoknya yang pensiun dan 
belum mendapatkan ganti)*

Sedangkan bilamana statusnya orang-2 tahanan tersebut su
dah narapidana* kami dapat mengambil longkah-2 lebih lanjut un
tuk memlndahkonnya ke Lembaga Pemasyarakatan Malang*

Perlu pula kami jelaskan kepada Saudara* bahwa dewaea ini 
(tgl. 28-1-1975)’ isi Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo keeelu- 
ruhannya 232 orang( jumlah narapidana 99 orang, sedangkan ta
hanan berjumlah 135 orang.-

Kemudian at as perhatian Saudara dalam hal inif talc lupa 
kani sampaikan terima kosih.-

TINDASAN t Kepada f K M l M F I N
1. Yth* Ketua Pengadilan Negeri LEMBAGA PJ3MASYARAKATAN PROBOLINGGO, 

di PROBOLINGGO.
2* Xth* Danrec Kepolisian 1023 * t j

di PR0B0UNGG0 *-

( R« SeSTARDJOHO )*-
Citurun sesuai dengan aslinya 

tang raenurun 
Bag* Pendaf* Napi dan Tahanan

ttd*

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
P R O B O L I N G G O *
( DEPARTEMBN KEHAKIMAN)■ ■ ■ a B C I S B B B I I B a X E S K U K X l l

Noner t Pd.1.l/DP/91/1975* 
Lanpiran s
Perihal : T a h a n a n«-

( S0EKIJ0N0 ).-
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