PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 08 - K / PM.III-14 / AD / III / 2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :
Terdakwa-I :
Nama lengkap
Pangkat / Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaran
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Wahyu Purnomo.,
Prada / 31120247850992.
Tatandu Kes Kima
Yonif 742/SWY.
Magelang, 9 September 1992.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kec.
Cakranegara.

Terdakwa-I dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 9 Juli 2915 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara dari Danyonif 742/Swy Nomor : Kep/05/VII/2015 tanggal 14 Juli
2015 selaku Ankum kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan
Keputusan Pembebasan dari Tahanan Danyonif 742/Swy selaku Ankum Nomor :
Kep/10/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
Terdakwa-II :
Nama lengkap
Pangkat / Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaran
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dedy Hermawan
Prada / 31130625600793.
Angru 2.3 Ton Pimu Kima.
Yonif 742/Swy.
Tabanan, 25 Juli 1993
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Rumah dinas Wadanyonif 742/Swy Asrama TNI AD
Gebang, Cakranegara Kota Mataram-NTB.

Terdakwa-II dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara dari Danyonif 742/Swy Nomor : Kep/06/VII/2015 tanggal 14 Juli
2015 selaku Ankum kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan
Keputusan Pembebasan dari Tahanan Danyonif 742/Swy selaku Ankum Nomor :
Kep/09/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

/ Terdakwa-III ………
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Terdakwa-III :
Nama lengkap
Pangkat / Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaran
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cahyo Sujiwo.
Prada/31130234301092.
Angru 1.2 Ton Pimu Kima.
Yonif 742/Swy.
Tuban, 7 Oktober 1992.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Rumah dinas Wadanyonif 742/Swy Asrama TNI AD
Gebang, Cakranegara Kota Mataram-NTB.

Terdakwa-III dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara dari Danyonif 742/Swy Nomor : Kep/07/VII/2015 tanggal 14 Juli
2015 selaku Ankum kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan
Keputusan Pembebasan dari Tahanan Danyonif 742/Swy selaku Ankum Nomor :
Kep/08/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas .
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Mataram Nomor : BP18/A10/IX/2015 tanggal 9 September 2015.

Memperhatikan

: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem
162/Wira Bhakti Nomor : Kep / 26/ XII / 2015 tanggal 31Desember
2015.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor
: Sdak /07/ II/ 2016 tanggal 24 Februari 2016.
3.

Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Tapkim/ 08 /
PM.III-14/AD/II/2012 tanggal 2 Maret 2016.
b. Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/ 08 /PM III-14/AD/III/2016
tanggal 2 Maret 2016.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1.
Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51/ X
/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012, didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

:1.
Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

/ Para Terdakwa …….
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Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
‘’Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang
menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal
212 KUHP jo Pasal 214 ayat (2) ke -1 KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa
dijatuhi pidana penjara :
Terdakwa-I : Prada Wahyu Purnomo NRP 31120247850992
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) Bulan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Terdakwa-II : Prada Dedy Hermawan NRP 31130625600793
Pidana penjara : Selama 5 (lima) Bulan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan
sementara.
Terdakwa III : Prada Cahyo Sujiwo NRP 31130234301092
Pidana penjara : Selama 5 (lima) Bulan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c.
Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).
d.

Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Bripda Deny Adwiyana.
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Ida Bagus Gerda Redita Destanthya.
- Sprin melaksanakan program 6 Quick Wins Polri dari Kasat
Brimob Polda NTB Nomor : Sprin/376/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015.
- Photo sepeda motor Honda Vario hitam Nopol DR 6320 CE.
- Photo HP merk Nokia warna hitam model RM-944.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2.
Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh penasehat hukum
yang disampaikan secara tertulis yaitu :
Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer III-14
Denpasar sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan,kami
selaku Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan
pendapat Oditur Militer III-14 Denpasar dalam perumusan unsur-unsur
Pasal 212 KUHP jo ayat (2) ke -1 KUHP. Sehingga kami Penasehat
Hukum akan menguraikan unsur-unsur, sebagai berikut :
/ a. Unsur ….
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a.

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Bahwa terhadap unsur ke -1 “ Barang siapa”, ini kami
sependapat dengan Oditur Militer III-14 Denpasar, bahwa para
Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundangundangan
yang
berlaku
di
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus
didukung oleh unsur-unsur yag lain.
b. Unsur ke-2: “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
melawan seorang yang sedang menjalankan tugas yang sah atau
orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan
pejabat memberi pertolongan kepadanya”.
Terhadap unsur ke-2 Dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan melawan seorang yang sedang menjalankan tugas yang
sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas
permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”. Bahwa
terhadap pembuktian unsur ke-2 dari Oditur Militer III-14 Denpasar,
kami sependapat oleh karenanya kami tidak perlu membuktikannya
lagi.
c.
Unsur ke-3 :“ Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu” Bahwa kami sependapat dengan Oditur Militer III-14
Denpasar tentang pembuktian unsur ke-3. Dimana pengertian
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah
perbuatan yang dilakukan harus 2 orang atau lebih dengan
menggunakan tenaga bersama,apabila perbuatan tersebut hanya
dilakukan oleh seorang maka unsur ke-3 dari pasal 212 KUHP tidak
terpenuhi. Terpenuhinya tindak pidana dari pasal tersebut diatas,jika
unsur ke-3 terpenuhi. Hal ini berarti bahwa unsur ke-3 wajib dipenuhi.
Dalam persidangan telah terungkap jelas bahwa perkelahian
terjadi hanya antara Terdakwa I dan Saksi I, keterangan tersebut
diperkuat dari keterangan para Terdakwa maupun Saksi-I
dipersidangan antara lain sebagai berikut :
1. Saksi-I menerangkan bahwa parda waktu Terdakwa I adu
mulut/cekcok dengan Saksi-II, tiba-tiba Saksi-1 datang dari belakang
langsung memfiting leher Terdakwa-I dengan menggunakan lengan
tangan kanan, sehingga Terdakwa-I kaget dan Terdakwa –I mencoba
melepaskan tangan Saksi-1 yang memfiting leher Terdakwa-I. Setelah
fitingan tersebut lepas dari leher, Terdakwa-I memegang kerah baju
Saksi-1 dan mendorongnya ke belakang hingga terjatuh.
2.
Melihat Saksi-1 terjatuh, Saksi-2 datang menghampiri TerdakwaI. Namun sebelum Saksi-2 menghampiri Terdakwa-I, Terdakwa-II
menarik kerah baju Saksi-2 dan mendorongnya ke seberang
perempatan jalan raya.
3.
Setelah Terdakwa-II menarik kerah baju Saksi-2 dan
mendorongnya ke sebertang perempatan jalan raya, Terdakwa II tidak
mengetahui lagi perkelahian antara Terdakwa-I dan Saksi-1.
4.

Selain itu, Terdakwa III yang berada dekat dengan kejadian

/ hanya …….

5
hanya menarik rompi dari Saksi-1 sebanyak (satu) kali, dengan tujuan
untuk melerai/memisahkan Terdakwa-I dengan Saksi-1 agar tidak
terjadi perkelahian.
5.
Pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi-1
posisi dari Terdakwa-III berdiri dan diam dibelakang Terdakwa I dan
tidak pernah melakukan pemukulan ataupun membantu Terdakwa-I.
Sehingga kenyataan yang demikian membawa pada konsekuansi
logis terkait pembuktian unsur ke-3 : “Jika dilakukan oleh dua orang
atau lebih lebih dengan bersekutu” dinyatakan gugur dan batal demi
hukum.
d.

Unsur ke-4 : “Yang mengakibatkan luka-luka”

Terhadap unsur ke-4 “Yang mengakibatkan luka-luka”, bahwa
terhadap pembuktian unsur ke-4 dari Oditur Militer III-14 Denpasar,
kami sependapat oleh karenanya kami tidak perlu membuktikannya
lagi.
Sidang Pengadilan MIliter III-14 Denpasar Yth.
Bahwa berdasarka uraian tersebut diatas maka jelaslah
perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang
didakwakan oleh Oditur militer III-14 Denpasar kepada para Terdakwa
dan apabila dalam pembuktian dakwaan salah satu unsur tindak
pidana saja tidak terbukti secara sah maka dengan sendirinya,
menurut asas hukum acara pidana Terdakwa harus dibebaskan dari
dakwaan Alternatif ke-1 yang tercantum dam Pasal 212 KUHP Jo
Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam tuntutan
Oditur Militer III-14 Denpasar.
Bahwa unsur ke-3 dari Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2)
ke-1 KUHP,Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama,
tidaklah terbukti secaa sah dan meyainkan yang dilakukan oleh para
Terdakwa.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah
perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang
didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa dan apabila
dalam pembuktian dakwaan salah satu unsur tindak pidana saja tidak
terbukti secara sah maka dengan senditinya, menurut asas
hukumacara pidana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan
Alternatif yang tercantum dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat
(2) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam tuntutan Oditut Militer III-14
Denpasar.
Sidang Pengadilan Miilter III-14 Denpasar Yth.
Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan.
Disamping fakta hukum dan uraian tersebut diatas, perlu kiranya
kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Mejelis Hakim

/ Pengadilan ……..
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Pengadilan Militer III-1 Denpasar dalam mengadili dan memutuskan
perkara para Terdakwa,sebagai berikut:
1. Bahwa seharusnya apapun hasil dari pemeriksaaan di
persidangan,
Oditur
Militer
III-14
Denpasar
berkewajiban
megemukakan hasil pemeriksaan tersebut secara utuh dan benar.
Namun kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa melihat dalam
tuntutan Oditur Mliter III-14 Denpasar, terdapat kesan seolah-olah
Odtur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidagan ( fakta
persidangan).Bahwa jelas kami mempertanyakan keutuhan faka
persidangan ini secara komprenhensif, jika niat kita adalah untuk
menegakkan keadilan dan kebenaran bedasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, Maka sangatlah tepat bagi kami untuk menanyakan bahwa
dalam perkara in casu, Oditur Militer telah mengalami kegagalan
dalam upayanya untuk melakukan tuntutan hukum secara utuh dan
benar.
2. Bahwa para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan
Pengeroyokan terhadap Saksi- 1( Sdr. Denny Adwiyana) maupun
Saksi-2 (Ida Bagus Gerdha Reduta Destanthya) dengan
menggunakan lengan tangan kanan pada bagian leher Terdakwa –I,
setelah Terdakwa-I adu mulut atau cekcok terlebih dahulu dengan
Saksi-2 sehingga Terdakwa-I kaget dan kemudian Terdakwa-I
mencona melepaskan fitingan tangan Saksi-1 tersebut,dan setelah
fitingan tersebut lepas kemudian Terdakwa-I langsung memegang
kerah baju Saksi-1 dan mendorongnya ke belakang sehingga terjatuh
kemudian Saksi-2 datang menghampiri Terdakwa-I untuk membantu
Saksi-1 dengan adanya Saksi-2 menghampiri Terdakwa -I sehingga
Terdakwa –II langsung bergerak kemudian menghampiri Saksi-2 lalu
menarik kerah baju dari Saksi-2 kemudian Terdakwa-II mendorong
Saksi-2 ke seberang perempatan jalan dengan jarak sejauh kurang
lebih 20(dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa-II dan Saksi-2
kemudian cekcok/adu mulut, dimana pada saat Saksi -1 jatuh
kemudian langsung berdiri untuk memukul Terdakwa-I, kemudian
Terdakwa-III datang dan mendekati Saksi-1 dan langsung menarik
rompi dari Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dengan maksud untuk
melerai/memisah antara Terdakwa –I dengan Saksi-1 agar tidak
berkelahi,kemudian berlanjut perkelahian antara Terdakwa-I dengan
Saksi-1, pada wktu perkelahian tersebut dimana posisi dari TerdakwaIII berdiri dan diam dibelakang Terdakwa-I tanpa bergerak, dan tidak
sedikitpun ada nioat Terdakwa III untuk membantu Terdakwa-I
melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan pada saat perkelahian
antara Terdakwa –I dengan Saksi-1 dimana posisi dari Terdakwa II
berada di seberang perempatan jalan raya bersama dengan Saksi-2
dan tidak mengetetahui ataupun melihat perkelahian tersebut.
3. Bahwa dalam kesempatan ini kami selaku Penasehat Hukum
para Terdakwa ingin menyampaikan adanya kejanggalan dalam
perkara in casu, yaitu bahwa tidak benar para Terdakwa melakukan
tindak pidana “Pengeroyokan” dengan menggunakan tenaga
bersama-sama yang mengakibatkan orang lain atau seorang pejabat
yang mengalami luka-luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa( Prada
Wahyu Purnomo, Prada Dedy Hermawan, Prada Cahyo Sujiwo) lalu
dasar hukum yang digunakan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar untuk

/ mendakwa …….
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mendakwa dan
Pengeroyokan”

menuntut

para

Terdakwa

tindak

pidana

“

Sebelum Majelis Hakim
mengambil musyawarah dalam
putusannya Penasehat
Hukum perlu menyampaikan pendapatpendapatnya:
1.
Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah
melakukan Tindak pidana Pengeroyokan terhadap Saksi-1 dan Saksi2 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal
214 ayat(2) ke-1 KUHP,yang tertuang dalam tuntutan Oditur Militer III14 Denpasar kepada diri Terdakwa.
2.
Bahwa para Terdakwa selama berdinas tidak pernah melakukan
pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin.
3.
Bahwa para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan
santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab
dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4.
Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan
perbuatannya dan menyesali semua perbuatannya.

mengulangi

5.
Bahwa para Terdakwa memohon kepada Majekis Hakim
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Mulia dan yang
menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadiladilnya.
6.

Merehabilitasi hak-hak dari para Terdakwa.

7. Bahwa para Terdakwa selama berdinas di satuan, sangatlah
loyal terhadap atasan maupun sesame rekan-rekan serta berkinerja
baik, dan Terdakwa –I pernah melaksanakan tugas Operasi Satgas
Pamtas RI-RDTL tahun 2013-2014 dan mendapatkan penghargaan
dari Negara berupa Satya Lencana Wira Dharma.
8. Bahwa para Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah
melakukan mediasi atau perdamaian di Makorem 162/WB dan saling
maaf memaafkan yang dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB,
Kasat Brimod Polda NTB dan Danyonif 742/SWY beserta Staf Yonif
742/SWY.
9.

Menetapkan bahwa biaya perkara dibankan kepada Negara

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam pembelaan ini kami
selaku Penasehat Hukum para Terdakwa melalui pledoi/pembelaan
kami, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan berdasrkan hati nurani yang paling
dalam,karena kita semua hanya manusia biasa yang tidak luput dari
kekhilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa
/ mohon ………

8
mohon agar perkara ini dipituskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO
ET BONO).
Demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum, rasa terima kasih
kami ucapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14
Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini,atas
perkenaannya mengabulkan permohonan kami, tidak lupa ucapan
permohonan maaf kepada Oditur Militer III-14 Denpasar atas
perbedaan pendapat dalam perkara ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatNya kepada
kita semua, Amin.
3.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis
tanggal 12 Mei 2016 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan
yang pada pokoknya memberikan tanggapan sebagi berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “ Jika dilakukan dua orang atau
lebih dengan bersekutu” adalah jika para pelaku bersatu secara sadar
dan bekerja sama untuk melakukan kejahatan itu. Bukan karena
kebetulan masing-masing bersamaan waktu melakukan kejahatan
tersebut. Apabila mereka dipandang bersatu,maka kebersatuan itu
dipandang ada apabila dekat sebelum melakukan kejahatan itu telah
ada pengertian dan kesadaran bersama walaupun terbentuknya rasa
kebersatuan itu hanya dengan suatu isyarat misalnya kedipan mata,
gerakan tangan, mimik dan lain sebagainya. Jadi kebersatuan itu
mesti terjadi sebelum melakukan kejahatan tersebut.
Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu ialah ada yang
mempersatukan para petinda . Yang mempesatukannya adalah unsur
kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau
tergabung satu samalainnya serta masing-masing mengetahui bahwa
kesengajaan mereka ditujukan kepada kerja sama itu.
Bahwa terbuktinya unsur ke 3 “ Dilakukan oleh dua orang atau
lebih lebih dengan bersekutu” dalam persidangan telah terungkap
fakta-fakta tentang bagaimana bersekutunya para Terdakwa dalam
melakukan tindak pidana ini yaitu:
1.
Bahwa benar sebelum terjadinya tindak kekrasan yang dilaukan
oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Saksi-1 dan
Saksi- 2 tersebut,Terdakwa-1 terlebih dahulu bercerita kepada
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa Terdakwa-1 ketika lewat di
Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan telah dimaki-maki oleh
Polisi (Saksi-1) yang berjaga diperempatan jalan tersebut. Mendegar
cerita dari Terdakwa-1 yang belum jelas kebenaranya tersebut.
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai junior (adik letting Terdakwa-1)
langsung termakan (terpengaruh) oleh cerita bohong yang
disampaikan Terdakwa-1 dan tanpa bertanya lebih jauh tentang
permasalahan sebenarnya yang terjadi.Kemudian Terdakwa-2 dan
Terdakwa-3 merasa kaget dan timbul dan timbul perasaan jengkel
serta emosi terhadap Saksi-1 yang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3
sendiri tidak kenal,namun Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 merasa tidak
terima seniornya diperlakukan demikian oleh Saksi-1.Kemudian
Terdakwa-1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sepakat untuk menemui dan
membuat perhitungan terhadap Saksi-1 di tempat Saksi-1 bertugas di
/ Perempatan …….
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Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Selanjutnya
Terdakwa-1,Terdakwa-2 danTerdakwa-3 mengendarai sepeda motor
berangkat menuju ke perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan
Mataram lalu berhenti di depan sebuah warung yang masih tutup yang
berada di dekat Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan
Mataram.Karena waktu masih terlalu pagi Saksi-1 yang berjaga di
Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram belum datang
lalu Terdakwa-1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menunggu di warung
tersebut.
2. Bahwa benar setelah menunggu selama kurang lebih 5 (lima)
menit, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melihat
Saksi-1 dan Saksi-2 datang berboncengan mengendarai sepeda
motor dan berhenti di pinggir jalan memarkirkan sepeda motor lalu
Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan menuju ke Perempatan Jalan
TanjungKarang Ampenan menempati pos jaga masing-masing untuk
mengatur lalu lintas. Setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada dipinggir
jalan dan mengatur lalu lintas yang mulai padat dan ramai,kemudian
Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang berpakaian
peman(Saksi-1 masih belum kenal/tahu para Terdakwa anggota TNI)
mendatangi Saksi-1. Setelah tiba berada di dekat tempat Saksi-1
bertugas laluTerdakwa-1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyatakan
ketidakterimaan atas kejadian kemarin dan Terdakwa-1 langsung
berkata kepada Saksi-1 “Kamu yang kemarin”dijawab oleh Saksi-1
“Iya kenapa” Karena niat dari awal Terdakwa-1 Terdakwa-2 dan
Terdakwa-3 ingin membuat perhitungan kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1
yang merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa-1
maupun dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 selanjutnya Saksi-1
tidak mau menanggapi tentang apa yang diinginkan oleh Terdakwa-1,
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tersebut. Saksi-1 tetap melanjutkan
bertugas mengatur lalu lintas yang mulai padat dan ramai,tetapi
Terdakwa-1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 justru terus mengerubungi
dan mendesak-desak Saksi-1 dengan perkataan-perkataan yang
Saksi-1 sendiri bingung mau manjawab/ menaggapi apa sehingga
pertengkaran mulut pun tidak dapat dihindarkan.Terdakwa1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terus mengerubungi Saksi-1 sambil
mendorong-dorong badan Saksi-1mke belakang dan salah satu dari
Terdakwa yaitu Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-1 “Kamu bilang apa
sama abang saya, kamu nantang abang saya?”Karena Saksi-1 tidak
pernah menantang dan tidak mempunayi masalah dengan Terdakwa1,maka Saksi-1 pun tidak menjawab. Tetapi Terdakwa-1, Terdakwa-2
dan Terdakwa-3 terus mengerubungi dan mendorong-dorong Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang berdiri dipinggir di
seberang jalan melihat Saksi-1 dikerubungi dan di dorong-dorong oleh
Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Saksi-2 mendatangi ke
tempat Saksi-1 dengan tujuan untuk melerai sambil Saksi-2 berkata “
Ada apa ini, jangan berkelahi”, tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin
melerai justru tidak diterima oleh Terdakwa-1,Terdakwa-2 dan
Terdakwa-3. Terdakwa-1 malah mengeluarkan kata-kata kasar
menantang Saksi-2 dengan mengatakan “Lepas seragammu” Karena
Saksi-2 tidak tahu-menahu dan tidak punya masalah dengan
Terdakwa-1 maka Saksi-2 pun tidak menanggapi tantangan
Terdakwa-1 tersebut. Kemudian tiba-tiba kerah baju Saksi-2 justru
dipegang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu
/ ditarik ……
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ditarik oleh Terdakwa-2 ke depan/ hadapan muka Terdakwa-2 sambil
Terdakwa-2 mengucapkan kata-kata menantang Saksi-2 dengan
mengatakan “Lepas baju kamu,Kamu kira kamu Polisi saya tidak takut
Bajingan “. Tetapi Saksi-2 tidak menanggapi tentangan Terdakwa-2
tersebut dan berusaha untuk melerai keributan yang terjadi namun
justru Terdakwa-2 yang masih memegang kerah baju Saksi-2 kembali
memegang/ menekan leher Saksi-2 dengan menggunakan dua tangan
Terdakwa-2 lalu mendorong Saksi-2 ke seberang jalan hingga sejauh
20 (dua puluh) meter untuk dijauhkan dari tempat Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 melihat leher Saksi-2 dipegang dan
didorong oleh Terdakwa-2 ke belakang akhirnya Saksi-1 menilai
situasi tidak kondusif dan telah mengarah pada perlawanan terhadap
petugas Polisi yang sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas
lalu Saksi-1 berusaha mengusir Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan
Terdakwa-3 dan Saksi-1 bertugas (kata Penasehat Hukum Saksi-1
mempiting Terdakwa-1. Mengapa Saksi-1sampai mempiting
Terdakwa-1 tentu ada sebab dan akibat yaitu sudah tidak kondusif
akibat ulah para Terdakwa yang mengganggu ketertiban di pinggir
jalan umum sehingga Polisi punya kewenangan untuk menertibkan
orang-orang yang mengganggu ketertiban di jalan umum. Kalau ingin
mencari-cari kesalahan atas dasar apa dan alasan apa serta tujuan
apa para Terdakwa menemui dan membuat perhitungan terhadap
Saksi-1 tetapi Terdakwa-1 justru tidak terima dan melawan serta
langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan
mengepal ke wajah Saksi-1 lalu Terdakwa -1 menendang Saksi-1
dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian rusuk Saksi-1
sebelah kanan tetapi Saksi-1 berusaha untuk menangkis. Tetapi
Terdakwa-1 terus menyerang dengan pukulan tangan dan tendangan
kaki kearah tubuh saksi-1 namun Saksi-1tetap berusaha menangkis
pikulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 kepada
Saksi-1 dan Saksi-1 sempat jatuh terkena tendangan kaki kanan
Terdakwa-1. Karena terdakwa terus menyerang secara betubi-tubi
akhirnya Saksi-1 berusaha membalas serangan pukulan dan
tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1 dengan
memukul dan menendang Terdakwa supaya tidak lagi menendang
dan memukul Saksi-1 lagi sehingga Terdakwa juga sempat terkena
balasan pukulan dan tendangan dari Saksi-1 dan Terdakwa juga
sempat jatuh. Pada saat saksi-1 berusaha membalas pukulan yang
dilakukan oleh Terdakwa-1posisi Terdakwa-3 yang berdiri di belakang
Saksi-1 langsung menarik baju rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh
ke belakang. Pada saat Saksi-1 jatuh ke belakang tersebut Terdakwa1 yang berada di depan langsung menendang Saksi-1 lalu pada saat
Saksi-1 berusaha akan berdiri baju rompi Saksi-1 kembali ditarik oleh
Terdakwa-3 sehingga Saksi-1 jatuh lagi ke belakang dan Terdakwa-1
kembali menendang Saksi-1 yang sudah terjatuh tersebut.
5. Bahwa benar bersamaan waktu dengan Terdakwa-1 dan
Terdakwa-3 mengeroyok Saksi-1, di tempat lain berada seberang
jalan Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram juga
terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa-2 dan Saksi-2.
Terdakwa-2 terus memegang/memcengkeram leher Saksi-2 sehingga
Saksi-2 sempat akan terjatuh tetapi Saksi-2 berusaha untuk tetap
berdiri dan berusaha melepaskan diri dari dua tangan Terdakwa-2
yang mencengkeram dan menekan leher Saksi-2 tersebut. Tetapi
/ Terdakwa-2…..

11
Terdakwa-2 malah mengira Saksi-2 melawan sehingga Terdakwa-2
langsung memukul ke arah bagian wajah Saksi-2 tetapi Saksi-2
berusaha menangkis pukulan Terdakwa-2 tersebut dengan
menggunakan tangan Saksi-2 dan Saksi-2 sempat membalas pukulan
yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-2 dan pukulan Saksi-2
sempat mengenai wajah Terdakwa-2 sehingga sempat terjadi saling
pukul antara Terdakwa-2 dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar dengan terjadinya keributan dan kekerasan yang
dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di
Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram situasi di jalan
tersebut menjadi macet karena banyak masyarakat pengguna jalan
yang berhenti menonton/ menyaksikan adanya keributan tersebut. Hal
ini telah membuat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 merasa
takut akan diamuk oleh massa sehingga para Terdakwa berlarian
menyelamatkan diri meninggalkan tempat Saksi-1 dan Saksi-2
bertugas. Terdakwa-3 lari mengambil sepeda motor lalu mengendarai
sepeda motor ke arah Utara Perempatan Jalan Raya Tanjung Karang
Ampenan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lari dan tidak
sempat lagi mengambil sepeda motor sehingga sepeda motor yang
dikendarai oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tertinggal di pinggir jalan.
7. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan
terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa-1 telah memukul
tubuh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal
sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan pelipis Saksi-1 selain
itu Terdakwa-1 juga telah menendang tubuh Saksi-1 dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai
perut/tulang rusuk sebelah kanan Saksi-1. Kemudian Terdakwa-2
telah menarik tubuh Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali hingga
menyebabkan Saksi-1 jatuh 2(dua) kali dan pada saat Saksi-1 dalam
keadaan jatuh kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-1
menendang tubuh Saksi-1. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh
Terdakwa-2 terhadap Saksi-2 adalah, Terdakwa -2 telah menarik
paksa kerah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu
memegang/menekan dan mencengkeram leher Saksi-2 dengan
menggunakan dua tangan Terdakwa-2 serta mendorongnya ke
belakang sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter hingga ke
seberang jalan.
8. Bahwa benar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa1,Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tersebut telah mengakibatkan Saksi-1
mengalami lika lecet dan bengkak pada alis kiri sedangkan Saksi-2
luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et Repertum yang
dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor :
Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda
tangani oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya terhadap a.n.
Denny Adwiyana dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya
disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah jelas dan terang
tentang bagaimana para Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan
kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang dilakukan dalam satu
waktu yang sama, dalam satu kejadian atau peristiwa yang sama,
dalam satu tempat atau lokasi yang sama, dalam satu niat dan
kehendak serta maksud yang sama serta sejak awal sebelumnya
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terjadinya tindak pidana hingga terjadi tindak pidana sampai
selesainya tindak pidana para Terdakwa selalu bersama-sama dan
bekerja sama sehingga para Terdakwa saling mengetahui tindakan
yang dilakukan di antara Para Terdakwa satu sama laian. Kalau
Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh para Terdakwa tidak bersekutu, apakah dasar dan alas
an serta pertimbangan yang bisa diterima moleh akal sehat dan
dibenarkan secara hukum mengapa dan untuk apa para Terdakwa
bersama-sama menemui dan membuat perhitungan terhadap Saksi-1.
Bukannya para Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan.
Sehingga orang yang bijak tentu sudah tahu jawabannnya dan tidak
akan bertanya lagi kepada orang lain serta tidak akan mencari-cari
kesalahan orang lain dan akan melihat diri sendiri lalu mangambil
hikmah dari perkara yang terjadi agar tidak terulang lagi bukan justru
sebaliknya ingin mencari benarnya sendiri yang akhirnya merugikan
diri sendiri (niat dan tujuan para Terdakwa dalam perkara ini adalah
ingin mencari gara-gara,ingin mencari masalah, ingin membuat
keributan dengan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan itu
sudah tercapai).
Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam tuntutan dan
dalam uraian Replik. Kami berpendapat bahwa unsur tindak pidana
Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 ayat (2) ke 1 KUHP khususnya unsur
ke-3 : Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sehubungan dengan hal itu, kami berkesimpulan bahwa
pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum para Terdakwa
tidaklah menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian
penerapan hukum, justru dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa
yang kami tuntutkan itu adalah meyakinkan.
Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat
bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh
pembelaaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para
Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang di
ucapkan pada hari Selasa, 24 Mei 2016 dan mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Menolak Pledoi/
Pembelaaan Penasehat Hukum para Terdakwa.
Demikian tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat
Hukum para Terdakwa kami akhiri, selanjutnya kami serahkan kepada
Majelis Hakim yang bersidang di Denpasar.
Menimbang

:
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang
disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang

:
Bahwa para Terdakwa dalan persidangan ini didakwa
berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar Nomor : Sdak / 07 II / 2016 tanggal 24 Februari 2016, telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat/ tempat ………..
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tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis
tanggal Sembilan bulan Juli tahun 2000 lima belas sekita pukul 07.00
Wita atau pada bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya
pada tahun 2000 lima belas bertempat di depan sebuah warung kios
di dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram NTB
atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah
hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,telah melakukan tindak
pidana :
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancamam kekerasn
melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang
sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau
atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya jika
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang
mengakibatkan luka-luka”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31120247850992, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
b.
Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31130625600793, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
c.
Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
3113023401092, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
d.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 07.30
Wita, Terdakwa 1 berangkat dari rumah kediaman Danyonif 742/Swy
mengendarai sepeda motor Nopol DR 6320 CE milik Sdri. Irmawati
(pacar Terdakwa -I), Terdakwa-I akan menjemput Sdri. Irmawati yang
bekerja di puskesmas Ampenan. Pada saat Terdakwa-I melewati Jalan
Sekarbela menuju Jalan Tanjung Karang Ampenan padahal
pengendara yang lain berhenti sehingga Terdakwa-I diteriaki
“Wooooyh” oleh petugas Polisi Bripda Denny Adwiyana (Saksi-1) yang
sedang mengatur lalu lintas. Mendengar teriakan Saksi-1 tersebut,
Terdakwa-I langsung berhenti dan berkata “Buru-buru bos”, kemudian
Saksi-1 menghampiri Terdakwa-I dan berkata “Kamu tidak menghargai
Polisi disini ya? Minggir motornya!”. Dijawab oleh Terdakwa-I “Entar
saya telepon letingan saya”, lalu Saksi-1 berkata “Telephon dah
/ letingmu ……

14
letingmu, Fuqimai kamu tidak hargai Polisi di sini”. Setelah itu
Terdakwa-I menghidupkan motor dan pergi sambil berkata “Monyet
tunggu saya disini”. Terdakwa-I tidak terima atas teguran yang
disampaikan oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan tugas jaga
tersebut.
e.
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekita
pukul 06.00 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II berolah raga ke
Pantai Loang Balong Ampenan Mataram dengan mengendarai dua
sepeda motor. Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III
sedangkan Terdakwa-II mengendarai motor milik pacar Terdakwa-I
Nopol DR 6320CE. Setelah berolah raga kurang lebih selama satu
jam. Selanjutnya pada sekira pikul 07.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II
dan Terdakwa-III pulang menuju ke rumah kediaman Danyonif
742/Swy melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan, tetapi dalam
perjalanan pulang sebelum sampai melewati Jalan Tanjung Karang
Ampenan, Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III
kalu kemarin Terdakwa-I telah dimaki-maki oleh Polisi (Bripda Denny
Adwiyana) (Saksi-1) yang sedang berjaga diperempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan. Mendengar cerita Terdakwa-I tersebut,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III berhenti di depan sebuah warung kios di
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan menunggu
kedatangan Saksi-1.
f.
Bahwa setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian
Saksi-1 datang bersama satu orang anggota Polisi yaitu Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2) berboncengan mengendarai
sepeda motor untuk melaksanakan tugas jaga di perempatan Jalan
Tanjung karang Ampenan dan langsung memakirkan sepeda motor
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Setalah
Saksi-1 dan Saksi-2 memakirkan sepeda motor, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berada dekat Saksi-1,
Terdakwa-1 langsung berkata “ Kamu yang kemarin”, dijawab oleh
Saksi-1
“Iya
kenapa”.
Terdakwa-I,
Terdakwa-II,Terdakwa-III
menyampaikan tidak terima atas makian yang dilakukan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa-I kemarin. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut
antara Terdakwa-I dengan Saksi-1.Terdakwa-I bersama Terdakwa-II
langsung mendorong badan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-2
berkata “Kamu bilang apa sama abang saya, kamu nantang abang
saya?”,tetapi Saksi-1 tidak menjawab. Melihat Saksi-1 bertengkar
dengan Terdakwa-I, Terdakwa -II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi-2
datang untuk melerai dengan berkata “Ada apa ini, jangan berkelahi,
jangan berkelahi”. Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justru
kerah baju Saksi-2 dipegang dan ditarik oleh Terdakwa-II dengan
menggunakan dua tangan lalu mendorong Saksi-2 untuk dijauhkan
dari tempat Terdakwa-I dengan Saksi-1 yang sedang bertengkar
mulut.
g.
Bahwa setelah Saksi-2 dijauhkan dari tempat Terdakwa-1 dan
Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-I dengan saksi-1 berkelahi didahului
oleh Terdakwa-I menendang bagian perut/rusuk Saksi-1 dengan
menggunakan kaki kanan Terdakwa-I sebanyak satu kali dan dibalas
oleh Saksi-1 menendang perut Terdakwa-I dengan menggunakan kaki
kanan sebanyak satu kali, lalu terjadi saling adu pukul antara
Terdakwa-I dan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-I berkelahi dengan
Saksi-1 Terdakwa-III berusaha membantu Terdakwa-I dengan menarik
rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh pada saat Saksi -1 terjatuh,
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Terdakwa-III langsung menendang Saksi-1. Pada saat yang sama
tidak jauh dari tempat Terdakwa-I bersama Terdakwa-III berkelahi
dengan Saksi-1, Terdakwa-II dengan Saksi-2 masih dorong-dorongan
di seberang jalan. Terdakwa-II memegang leher Saksi-2 dengan
menggunakan dua tangan dan mendorong Saksi-2 ke belakang
sehingga Saksi-2 hampir jatuh. Setelah lama terjadi perkelahian tibatiba datang satu orang berpakaian jaket hitam dan celana coklat
berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan sangkur ditangan
berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Karena situasi di jalan
ramai dan banyak orang yang melihat, akhirnya Terdakwa-I dan
Terdakwa-II lari menyelamatkan diri pulang ke rumah kediaman Dan
Yonif 742/Swy dan meninggalkan motor serta HP merk Nokia milik
Terdakwa-I yang jatuh pada saat berkelahi tidak diambil sedangkan
Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai motor.
h.
Bahwa perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/diperiksa di
satuan. Ada saat diperiksa Terdakwa-I. Terdakwa-II dan Terdakwa-III
mengakui telah melakukan perkelahian dengan dua anggota Polisi
yang sedang berjaga di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
Kemudian karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, selanjutnya perkara
tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.
i.
Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-I,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut,
Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak pada alis kiri sedangkan
Saksi-2 luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et Repertum yang
dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor :
Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani
oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya a.n. Denny Adwiyana
dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya disimpulkan bahwa luka
tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
j.
Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dalam melaksanakan tugas jaga
sebagai pengatur lalu lintas diperempatan Jalan Tanjung Ampenan
Mataram dibekali dengan surat perintah Kasatpom Brimobda NTB
Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang pelaksanaan
Program Quick Wins Polri sebagai penggerak revolusi mental di ruang
publik.
k.
Bahwa terhadap terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II Dan Terdakwa –III terhadap Saksi-1 dan
Saksi-2 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul
09.30 Wita diadakan pertemuan di ruang rapat Korem 162/WB yang
dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy
dengan mempertemukan antara Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diadakan perdamaian.
Atau
Kedua
Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
/ sebagaimana …..
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sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal
Sembilan bulan Juli tahun 2000 lima belas sekita pukul 07.00 Wita
atau pada bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya pada
tahun 2000 lima belas bertempat di depan sebuah warung kios di
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram NTB atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31120247850992, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
b.
Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31130625600793, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
c.
Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
3113023401092, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
d.
Bahwa hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita,
Terdakwa I berangkat dari rumah kediaman Danyonif 742/Swy
mengendarai sepeda motor Nopol DR 6320 CE milik Sdri. Irmawati
(pacar Terdakwa -1), Terdakwa-1 akan menjemput Sdri. Irmawati yang
bekerja di puskesmas Ampenan. Pada saat Terdakwa-I melewati Jalan
Sekarbela menuju Jalan Tanjung Karang Ampenan padahal
pengendara yang lain berhenti sehingga Terdakwa-I diteriaki
“Wooooyh” oleh petugas Polisi Bripda Denny Adwiyana (Saksi-1) yang
sedang mengatur lalu lintas.Mendengar teriakan Saksi-1 tersebut,
Terdakwa -I langsung berhenti dan berkata “Buru-buru bos”, kemudian
Saksi-1 menghampiri Terdakwa-I dan berkata “Kamu tidak menghargai
Polisi disini ya? Minggir motornya!”. Dijawab oleh Terdakwa-I “Entar
saya telepon letingan saya”, lali Saksi-1 berkata “Telephon dah
letingmu, Fuqimai kamu tidak hargai Polisi di sini”. Setelah itu
Terdakwa-I menghidupkan motor dan pergi sambil berkata “Monyet
tunggu saya disini”. Terdakwa-I tidak terima atas teguran yang
disampaikan oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan tugas jaga
tersebut.
/ e. Bahwa ……..
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e.
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekita
pukul 06.00 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-I berolah raga ke
Pantai Loang Balong Ampenan Mataram dengan mengendarai dua
sepeda motor. Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III
sedangkan Terdakwa-I mengendarai motor milik pacar Terdakwa-I
Nopol DR 6320 CE. Setelah berolah raga kurang lebih selama satu
jam. Selanjutnya pada sekira pikul 07.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II
dan Terdakwa-III pulang menuju ke rumah kediaman Danyonif
742/Swy melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan, tetapi dalam
perjalanan pilang sebelum sampai melewati Jalan Tanjung Karang
Ampenan, Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III
kalu kemarin Terdakwa-I telah dimaki-maki oleh Polisi (Bripda Denny
Adwiyana) (Saksi-1) yang sedang berjaga diperempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan. Mendengar cerita Terdakwa-I tersebut,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III berhenti di depan sebuah wrung kios di
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan menunggu
kedatangan Saksi-1.
f.
Bahwa setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian
Saksi-1 datang bersama satu orang anggota Polisi yaitu Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2) berboncengan mengendarai
sepeda motor untuk melaksanakan tugas jaga di perempatan Jalan
Tanjung karang Ampenan dan langsung memakirkan sepeda motor
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Setalah
Saksi-1 dan Saksi-2 memakirkan sepeda motor, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berada dekat Saksi-1,
Terdakwa-I langsung berkata “ Kamu yang kemarin”, dijawab oleh
Saksi-1
“Iya
kenapa”.
Terdakwa-I,
Terdakwa-II,Terdakwa-III
menyampaikan tidak terima atas makian yang dilakukan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa-1 kemarin. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut
antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1. Terdakwa-I bersama Terdakwa-II
langsung mendorong badan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-II
berkata “Kamu bilang apa sama abang saya, kamu nantang abang
saya?”,tetapi Saksi-1 tidak menjawab. Melihat Saksi-1 bertengkar
dengan Terdakwa-I, Terdakwa –II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi-2
datang untuk melerai dengan berkata “Ada apa ini, jangan berkelahi,
jangan berkelahi”. Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justru
kerah baju Saksi-2 dipegang dan ditarik oleh Terdakwa-2 dengan
menggunakan dua tangan lalu mendorong Saksi-2 untuk dijauhkan
dari tempat Terdakwa-I dengan Saksi-1 yang sedang bertengkar
mulut.
g.
Bahwa setelah Saksi-2 dijauhkan dari tempat Terdakwa-1 dan
Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-I dengan saksi-1 berkelahi didahului
oleh Terdakwa-I menendang bagian perut/rusuk Saksi-1 dengan
menggunakan kaki kanan Terdakwa-I sebanyak satu kali dan dibalas
oleh Saksi-1 menendang perut Terdakwa-I dengan menggunakan kaki
kanan sebanyak satu kali,lalu terjadi saling adu pukul antara
Terdakawa-I dan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-I berkelahi dengan
Saksi-1 Terdakwa-III berusaha membantu Terdakwa-I dengan menarik
rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh pada saat Saksi -1 terjatuh,
Terdakwa-III langsung menendang Saksi-1. Pada saat yang sama
tidak jauh dari tempat Terdakwa-I bersama Terdakwa-III berkelahi
dengan Saksi-1, Terdakwa-II dengan Saksi-2 masih dorong-dorongan
di seberang jalan. Terdakwa-II memegang leher Saksi-2 dengan
/ menggunakan …..
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menggunakan
dua
tangan
dan
mendorong
Saksi-2
ke
belakangsehingga Saksi-2 hampir jatuh. Setelah lama terjadi
perkelahian tiba-tiba datang satu orang berpakaian jaket hitam dan
celana coklat berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan sangkur
ditangan berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Karena situasi
di jalan ramai dan banyak orang yang melihat, akhirnya Terdakwa-I
dan Terdakwa-II lari menyelamatkan diri pulang ke rumah kediaman
Danyonif 742/Swy dan meninggalkan motor serta HP merk Nokia milik
Terdakwa-I yang jatuh pada saat berkelahi tidak diambil sedangkan
Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai motor.
h.
Bahwa perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/diperiksa di
satuan. Pada saat diperiksa Terdakwa-I. Terdakwa-II dan Terdakwa-III
mengakui telah melakukan perkelahian dengan dua anggota Polisi
yang sedang berjaga di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
Kemudian karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, selanjutnya perkara
tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.
i.
Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut,
Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak pada alis kiri sedangkan
Saksi-2 luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et Repertum yang
dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor :
Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani
oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya a.n. Denny Adwiyana
dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya disimpulkan bahwa luka
tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
j.
Bahwa terhadap terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi
-2 tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 sekira pikul 09.30
Wita diadakan pertemuan di ruang rapat Korem 162/WB yang dihadiri
oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy dengan
mempertemukan antara Terdakwa-1, Terdakwa-II dan Terdakwa-III
dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diadakan perdamaian.
Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :
Pertama : Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP.
Atau
Kedua
Menimbang

:

: Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan
telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap
dirinya.

/ Menimbang ……..
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Menimbang

:

Menimbang

:
Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat
Hukum dari Kumdan IX/Udayana atas nama Kapten Chk. M.H.Lucky
Nainggolan, S.H. NRP. 21930030151072 Dengan Kawan – Kawan
sesuai dengan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor
Sprin/61/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa
tertanggal 17 Maret 2016.

Menimbang

Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa
menyatakan akan mengajukan eksepsi/keberatan.

:
Bahwa Pembacaan Keberatan atau Eksespsi oleh Tim Penasihat
Hukum para Terdakwa di depan sidang Pengadilan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
a.

Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-10/A-10/VII/2015/ldik
perihal yang melaporkan atas nama Agus Gazali (saksi-5)
bukan merupakan Subyek yang berhak melapor terhadap tindak
pidana tersebut karena sesuai Pasal 100 ayat (1) UU 31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer yang intinya bahwa hak
mengajukan laporan atau pengaduan ada pada setiap orang
yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan
atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,begitu
pula diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Pelapor (Saksi-5)
dalam hal ini tidak mengalami atau menyaksikan, atau melihat
dan/atau mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana
tersebut. Seharusnya yang berhak melapor adalah Saksi-1 dan
Saksi-2 selaku korban.

b.

Uraian Pasal 212 Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP.
1)
Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer menyatakan :
“Barang siapa dengan kekerasan melawan seorang pejabat
yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang
menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan
pejabat memberi pertolongan kepadanya jika dilakukan oleh
dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan
luka-luka”. Menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa
Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa kurang tepat
karena dalam hal ini kekerasan terhadap Bripda Denny
Adwiyana (Saksi-1) dilakukan hanya oleh Prada Wahyu
Purnomo (Terdakwa l ), bukan dilakukan secara bersamasama meskipun Terdakwa l datang bersama dengan
Terdakwa ll dan lll. Perkelahian yang terjadi dilakukan hanya
oleh Terdakwa l dan Saksi-1, sedangkan Terdakwa ll dan lll
mengawasi perkelahian tersebut dari jarak 20 meter kearah
timur perempatan jalan raya.
2)

Bahwa terpenuhinya Tindak Pidana kekerasan yang
/ tercantum ……..
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tercantum dalam Pasal 212 Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP
harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun dalam hal
ini perkelahian/kekerasan dilakukan satu lawan satu yaitu
antara Terdakwa l dan Saksi-1.
3)
Oleh karena Pasal 212 Jo Pasal 214 ayat (1) KUHP
tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana, maka Dakwaan
Oditur Militer tidak tepat dan karenanya Dakwaan tidak dapat
diterima.
c.

Uraian Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.
1)
Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 170 ayat
(1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa kurang tepat,
dikarenakan perkelahian dilakukan antara Terdakwa l
dengan Saksi-1, bukan dilakukan bersama-sama dengan
Terdakwa ll dan lll, karena posisi dari Terdakwa ll dan lll
berada dalam jarak 20 meter dari kejadian tersebut,
sehingga penerapan tentang pasal terhadap terdakwa
kurang tepat.
2)
Bahwa dalam Buku Tindak Pidana KUHP oleh S.R.
Sianturi, S.H. Pengertian “dengan tenaga bersama” lebih
mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Namun perlu
diperhatikan bahwa perbuatan tindak pidana ini menurut
penjelasannya (m.v.t) tidak ditunjukan kepada kelompok
massa , gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan
kekerasan tersebut.
3)
Bahwa terpenuhinya Tindak Pidana kekerasan yang
tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP
harus dengan tenaga bersama, namun dalam hal ini
perkelahian/kekerasan hanya dilakukan antara Terdakwa l
dan Saksi-1 bukan bersama dengan Terdakwa ll dan lll.
4)
Oleh karena Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP
tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana, maka Dakwaan
Oditur Militer tidak tepat dan karenanya Dakwaan tidak dapat
diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ijinkanlah kami untuk
memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :
1) Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer lll-14
Denpasar untuk menerima Eksepsi.
2) Menolak Dakwaan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa
bebas dari segala Dakwaan (Vrijspraak).
3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
/ dan harkat ……
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dan harkat serta martabatnya.
Menimbang

:
Bahwa atas Keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa,
Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, yang pada
pokoknya sebagai berikut :
Setelah mendengar dan mempelajari serta menelaah secara
seksama atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa materi Eksepsi
tersebut tidak menyangkut materi Eksepsi yang secara jelas (limitatif)
telah diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
yang hal itu tidak akan mengakibatkan :
- Pengadilan Militer III-14
mengadili perkara Terdakwa.
-

Dakwaan tidak dapat diterima.

-

Dakwaan harus dibatalkan.

Denpasar

tidak

berwenang

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan atau
dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para
Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan undang-undang
sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Dakwaan
oditur karena dakwaan Oditur telah disusun berdasarkan Pasal 130 UU
Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan
Militer III-14 Denpasar menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:
Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum para
Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer terhadap
Eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim telah
memutus dengan putusan Sela Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/III/2016
tanggal 7 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Letda Chk
Riswan Ependi, S.H NRP 11130028260889 selaku Penasihat
Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III – 14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan
Oditur Militer III -14 Denpasar Nomor : Sdak/07/II/2016 tanggal 24
Februari 2016 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di
persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
Saksi- 1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP

: Denny Adwiyana.
: Bripda/95050056.
/ Jabatan ……
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Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Anggota Subden 4 Den B Pelopor.
Satbrimob Polda NTB.
Mataram, 3 Mei 1995.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Brimob Polda NTB Jln.
Industri Skip No 1 Ampenan Selatan
Kodya Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan
tidak ada hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan para
Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini yaitu pada
tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wita yaitu saat dipanggil dan
dipertemukan oleh Kapolda NTB di ruangan Kasrem 162/WB.
2.
Bahwa pada awalnya Saksi mendapat perintah dari Kasat
Brimobda NTB untuk melaksanakan tugas jaga rawan pagi
(pengaturan lalu lintas ) selama 1 (satu) minggu yang dimulai pada
hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan Jumat tanggal 10 Juli
2015 bersama dengan Sdr. Bripda Ida Bagus Gerda Dastantya
dengan lokasi di perempatan Tanjung Karang Kec. Ampenan
berdasarkan Surat Perintah dari Kasat Brimobda Polda NTB Nomor :
Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.
3.
Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Saksi sedang malaksanakan
tugas rawan pagi (pengaturan lalu lintas) di perempatan Tanjung
Karang Kec. Ampenan bersama Bripda Ida Bagus Gerda Dastantya
mulai dari jam 07.30 wita sampai 08.00 wita, dimana saat itu saksi dan
Bripda Ida Bagus Gerda Dastantya sedang sibuk mengatur arus lalu
lintas yang saat sedang padat, kemudian sekira pukul 07.45 wita arus
lalu lintas yang datang dari arah timur dan selatan menuju ke utara
sangat padat dan macet, kemudian saksi menyetop arus lalu lintas
yang datang dari arah timur untuk memberikan jalur untuk berjalan
kendaraan yang datang dari arah utara, kemudian saksi melihat ada
satu sepeda motor yang menerobos jalan, kemudian Saksi secara
spontan meneriaki “Wooooeeey….”.
4.
Kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di
seberang jalan,kemudian setelah saksi dekati, kemudian sepeda motor
tersebut mengatakan “monyet ada apa”, kemudian saksi mengatakan
“kamu tidak menghargai saya ya”… tadi kalo terjadi apa-apa siapa
yang disalahkan”, kemudian pengendara sepeda motor tersebut
mengatakan “Monyet tunggu saya disini”, kemudian langsung berjalan
menuju ke arah utara (Ampenan).
5.
Sekira pukul 08.00 wita saksi selesai melaksanakan tugas rawan
pagi selanjutnya saksi dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destantya
kembali ke kantor Brimob NTB dan saksi langsung melaporkan kepada
Danru atas nama Brigadir Suhandi dan diteruskan ke Danton namun
tidak ditindak lanjuti.
6.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juli
/ 2015 ……..
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2015 sekira pukul 07.00 wita Saksi dan teman Saksi yang bernama
Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destantya baru mulai akan mengatur
lalu lintas, kemudian Saksi diperintahkan oleh Bripda Ida Bagus Gerda
Redita Destantya menempati pos di dekat jembatan.
7.
Setelah menempati pos tersebut tidak lama kemudian Saksi
didatangi oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, kemudian
Terdakwa-II bertanya kepada saksi” siapa yang menantang abang
saya kemarin”, kemudian saksi diam saja,lalu Bripda Ida Bagus Gerda
Destantya datang dan menanyakan kepada saksi “ada apa ini, sudah
jangan berkelahi”, kemudian Terdakwaa-II mengatakan “buka bajumu
jangan kamu mentang-mentang polisi dikira saya takut sama kamu”,
kemudian Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destanya langsung
didorong dibagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan oleh
Terdakwa-II sampai ke seberang jalan sehingga Saksi tidak melihat
lagi apa yang terjadi dengan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya.
8.
Bahwa setelah Terdakwa-II mendorong Bripda Ida Bagus Gerda
Redita Destantya kemudian Terdakwa -I langsung menendang ke
bagian rusuk sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kaki kanan
namun Saksi berhasil menangkis dengan tangan kanan, selanjutnya
Saksi menendang Terdakwa-I sebanyak 1(satu) kali ke arah perut dan
Terdakwa-I langsung jatuh.
9.
Setelah itu Saksi mau memukul lagi Terdakwa-I tetapi TerdakwaIII langsung menendang Saksi namun Saksi berusaha menangkis
sambil berontak sembari memukul lagi Terdakwa-I yang mengenai
bagian muka dan Terdakwa-I jatuh kemudian Saksi melihat Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destatya datang membantu Saksi kemudian
langsung memukul Terdakwa-III kemudian Terdakwaa -III langsung
lari dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa-II lari
ke arah desa sekarbela dan disusul oleh Terdakwa-I.
10. Bahwa sewaktu terjadi perkelahian tersebut datang seseorang
yang berpakaian celana panjang warna biru, jaket hitam dan
menggunakan sepatu hitam berhenti turun dari motor langsung
mendekati tempat kejadian yang sedang berkelahi tersebut sambil
mengeluarkan sangkur dan mengayunkan sangkurnya dan berkata
“ei, berhenti, berhenti kurang ajar sekali, pagi-pagi sudah berkelahi”,
sehingga perkelahian tersebut terhenti.
11. Setelah itu para Terdakwa melarikan diri untuk menyelamatkan
diri karena masyarakat sudah ramai yang melihat dan ingin membantu
dan salah satu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang
sebelumnya terparkir di seberang jalan serta kejadian tersebut sangat
singkat tidak lebih dari 1 (satu) menit.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi menemukan
sepeda Motor diseberang jalan jenis Honda Vario warna putih dalam
keadaan terkunci setang dan 1(satu) buah Hand Phone jenis Nokia
warna hitam, selanjutnya sepeda motor Hinda Vario tersebut dibawa
ke Polsek Ampenan oleh anggota Polsek Ampenan dengan
menggunakan Mobil Patroli sedangkan Hanp Phone Nokia warna
hitam tersebut Saksi serahkan kepada Wakasubden Brimobda NTB
yang saat itu sedang melintas di TKP.
/ 13. Setelah …….
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13. Setelah kejadian atas petunjuk Wakasubden tersebut atas nama
Ipda I wayan Putu Susena S.H agar langsung melaporkan kejadian
tersebut ke Polsek Ampenan dan di perintahkan ke Propam Polda
NTB untuk dimintai keterangan.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dengan Sdr. Ida Bagus
Gerda Redita Destantya di Visum di Rumah Sakit Bhayangkara
Mataram dengan hasilnya sesuai dengan Visum Et Repertum yang
dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor :
Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit ditandatangani oleh dr. Ayu Setyowati
dalam pemeriksaannya terhadap Saksi.
15. Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut, kemudian sekira
pukul 11.00 wita Saksi dan Bripda Ida Bagus Gerda Reduta Destatya
dipanggil oleh Kapolda NTB untuk segera ke Korem 162/WB diantar
oleh dua orang anggota Provost Polda NTB, setelah sampai di Korem
162/WB kemudian didalam ruangan tersebut sudah ada Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB, Kasat Brimobda, Kabitpropam, Danyon 742/Swy dan
beberapa Perwira dari Korem serta para Terdakwa.
16. Bahwa dalam pertemuan tersebut permasalahan antara Saksi
dengan para Terdakwa telah diselesaikan secara damai oleh pihak
pimpinan masing-masing dan dianggap permasalahan tersebut sudah
dianggap selesai dan masing-masing Komandan satuan minta agar
jangan sampai terjadi dikemudian hari.
17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan para
Terdakwa dan sampai saat persidangan pun tidak ada lagi rasa
dendam.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan
keseluruhannya
Saksi- 2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tpt tinggal

: Ida Bagus Gerda Redita Destanthya.
: Bripda/92120767
: Anggota Subden 4 Den B Pelopor.
: Satbrimob Polda NTB.
: Mataram,27 Desember 1992
: Laki-laki.
: Indonesia .
: Hindu.
: Asrama Brimob Polda NTB Jln.
Industri Skip, Lec Ampenan Selatan
Kodya Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan
tidak ada hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan para
Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini yaitu pada
tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wita yaitu saat dipanggil dan
dipertemukan oleh Kapolda NTB di ruangan Kasrem 162/WB.
/ 2. Bahwa …….
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2.
Bahwa pada awalnya Saksi mendapat perintah dari Kasat
Brimobda NTB untuk melaksanakan tugas jaga rawan pagi
(pengaturan lalu lintas ) selama 1 (satu) minggu yang dimulai pada
hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan Jumat tanggal 10 Juli
2015 bersama dengan Saksi-1 dengan lokasi di perempatan Tanjung
Karang Kec. Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Perintah dari
Kasat Brimobda Polda NTB Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015.
.
3.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pikul 07.45
Saksi dan Saksi-1 sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas rawan
pagi di perempatan Tanjung Karang Ampenan Kota Mataram, ketika
Saksi sedang menghentikan kendaraan yang datang dari arah timur,
tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario yang menerobos belok kanan
dan hendak menuju arah utara jalan, lalu Saksi-1 meneriaki dan
menegur pengendara sepeda motor Vario tersebut lalu berhenti dan
memarkir kendaraaanya kemudian datang menghampiri Saksi-1.
4.
Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada diseberang jalan
sebelah selatan perempatan jalan yang jaraknya kira-kita 15 meter dan
saksi melihat Saksi-1dan pengendara sepeda motor Vario yang
menggunakan pakaian preman tersebut terlihat adu mulut hingga
perempatan jalan menjadi macet.
5.
Pada saat itu saksi mendengar Terdakwa-I berkata kepada
Saksi-1 dengan kata-kata “monyet ada apa”, kemudian dijawab oleh
Saksi-1 dengan kata-kata “ kamu tidak hargai saya lagi jaga disini”
kemudian Saksi tidak mendengar secara jelas pembicaraan lebih
lanjut sampai Terdakwa-I pergi menaiki sepeda motornya sambil
berkata “saya telpon leting-leting saya” dan saat itu Saksi-1 kembali
mengatur kendaraan yang padat dan macet.
6.
Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul
07.30 wita, Saksi dan Saksi-1 kembali melaksanakan tugas dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan kembali jaga lalu lintas
rawan pagi di perempatan di perempatan Tanjung Karang Ampenan
Kota Mataram.
7.
Bahwa setelah sampai di lokasi tugas jaga tersebut Saksi-1
berkata kepada Saksi sambil menunjuk 2 (dua) orang yang ada
diwarung seberang jalan “Bang itu yang kemarin” lalu Saksi parkir
sepeda motor dan menjawab “ah gak usah dihiraukan ayo kita jaga
lagi”, dengan posisi yang sama yaitu saksi disebelah selatan jalan,
kemudian Saksi-1 disebelah utara jalan.
8.
Tidak lama kemudian sekira pukul 07.35 wita Saksi melihat satu
orang lagi yang keluar dari dalam warung, lalu setelah itu para
Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian preman menghampiri
Saksi-1 yang sedang berdiri jaga mengatur kelancaran lalulintas,
kemudian Saksi melihat Saksi-1 dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III sedang adu mulut sambil badan Saksi-I didorong-dorong
oleh Terdakwa-I, selanjutnya Saksi hampiri dan Saksi coba untuk
melerai “udah-udah jangan berkelahi”.
9.

Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mendorong-dorong badan Saksi
/ ke belakang ……
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ke belakang dan berkata “siapa yang kemarin mau malawan abang
saya, siapa yang kemarin mau memukul abang saya?” lalu leher Saksi
dicekik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa-II dan Saksi tetap
berkata”gak usah kelahi”,gak usah kelahi”, namun Terdakwa-II tidak
menghiraukanya malah menyuruh Saksi untuk melepas baju dinas
dengan kata-kata “ lepas baju kamu,kamu kira kamu polisi saya tidak
takut bajingan”, sambil mendorong dan mencekik badan Saksi hingga
ke seberang jalan.
10. Bahwa pada saat Saksi mau terjatuh dikira oleh Terdakwa -II
mau melawan sehingga Terdakwa-II memukul bagian wajah Saksi,
namun Saksi sempat menghindar dan melakukan pembelaan diri
sehingga pukulan Terdakwa-II tidak mengenai wajah Saksi akhirnya
Saksi sempat membalas memukul balik bagian wajah Terdakwa-II
dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali.
11. Bahwa selanjutnya setelah saksi memukul wajah Terdakwa-II
kemudianTerdakwa-II lari ke arah utara jalan kemudian dikejar oleh
Saksi namun karena saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang dipukuli
oleh Terdakwa-I maka Saksi tidak jadi mengejar Terdakwa-II dan
membantu Saksi-1 dan sempat memukul Terdakwa-I yang mengenai
bagian wajah Terdakwa-I sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa sewaktu terjadi perkelahian tersebut datang seseorang
yang berpakaian celana panjang warna biru, jaket hitam dan
menggunakan sepatu hitam berhenti turun dari motor langsung
mendekati tempat kejadian yang sedang berkelahi tersebut sambil
mengeluarkan sangkur dan mengayunkan sangkurnya dan berkata
“ei, berhenti, berhenti kurang ajar sekali, pagi-pagi sudah berkelahi”,
sehingga perkelahian tersebut terhenti.
13. Setelah itu para Terdakwa melarikan diri untuk menyelamatkan
diri karena masyarakat sudah ramai yang melihat dan ingin membantu
dan salah satu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang
sebelumnya terparkir di seberang jalan serta kejadian tersebut sangat
singkat tidak lebih dari 1 (satu) menit.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi-1
menemukan sepeda Motor diseberang jalan jenis Honda Vario warna
putih dalam keadaan terkunci setang dan 1(satu) buah Hand Phone
jenis Nokia warna hitam, selanjutnya sepeda motor Hinda Vario
tersebut dibawa ke Polsek Ampenan oleh anggota Polsek Ampenan
dengan menggunakan Mobil Patroli sedangkan Hanp Phone Nokia
warna hitam tersebut Saksi serahkan kepada Wakasubden Brimobda
NTB yang saat itu sedang melintas di TKP.
15. Setelah kejadian atas petunjuk Wakasubden tersebut atas nama
Ipda I wayan Putu Susena S.H Saksi dan Saksi-1 agar langsung
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampenan dan di perintahkan
ke Propam Polda NTB untuk dimintai keterangan.
16. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dengan Saksi-1 di Visum
di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasilnya sesuai

/ dengan …….
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dengan
Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit
Bhayangkara Mataram Nomor : Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit
ditandatangani oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya
terhadap Saksi.
17. Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut, kemudian sekira
pukul 11.00 wita Saksi dan Bripda Ida Bagus Gerda Reduta Destatya
dipanggil oleh Kapolda NTB untuk segera ke Korem 162/WB diantar
oleh dua orang anggota Provost Polda NTB, setelah sampai di Korem
162/WB kemudian didalam ruangan tersebut sudah ada Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB, Kasat Brimobda, Kabitpropam, Danyon 742/Swy dan
beberapa Perwira dari Korem serta para Terdakwa.
18. Bahwa dalam pertemuan tersebut permasalahan antara Saksi
dengan para Terdakwa telah diselesaikan secara damai oleh pihak
pimpinan masing-masing dan dianggap permasalahan tersebut sudah
dianggap selesai dan masing-masing Komandan satuan minta agar
jangan sampai terjadi dikemudian hari.
19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan para
Terdakwa dan sampai saat persidangan pun tidak ada lagi rasa
dendam.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan
keseluruhannya.
Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir
dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak ada biaya
transportasi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani sendiri oleh Saksi tertanggal 11 April 2016 dibagian
halaman belakang surat panggilannya maka atas persetujuan para
Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal
155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam
Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah
sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan
Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut
hadir dipersidangan .
Saksi-3 :
Nama lengkap
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Fatmayatun.
Bangsal, 20 Agustus 1985.
Perempuan
Ibu Rumah Tangga.
Indonesia.
Islam.
Bangsal Tanjung Karang Rt.02
Rw.178 Tanjung Karang Sekar bela
Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa saksi tidak kenal dengan para tersangka serta tidak ada
hubungan keluarga.
/ 2. Bahwa ………
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2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 06.30
wita, ketika saksi berada didalam rumah anak saksi (Andre)
memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “mama ada suara
orang ribut sekali diluar”. Kemudian saksi mengintip dari pintu dan
saksi melihat ada dua orang yang sedang ngobrol didepan warung
milik saksi selanjutnya saksi masuk lagi ke dalam rumah,namun
akhirnya Saksi akhirnya membuka pintu dan keluar dari warung.Saksi
melihat ember Saksi sudah tidak ada di depan warung, kemudian
Saksi diberitahu ornag yang sedang duduk di depan warung Saksi
bahwa ember Saksi di pinjam oleh temannya yang lagi buang air besar
di bawah jembatan, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam warung, dari
dalam warung Saksi melihat orang membawa ember dan
mengembalikan ember tersebut ke depan warung Saksi dengan cara
dilempar dan tidak menyampaikan terima kasih, selanjutnya orang
tersebut lari-lari kecil dijalan depan warung Saksi, kemudian Saksi
ngomel dengan kata-kata “Kurang ajar sekali sudah pinjam ember
orang, ambil air tidak terimakasih, ember orang dibuang-buang”,
mendengar Saksi ngomel tersebut selanjutnyaorang yang sedang
ngobrol di depan warung pergi mengikuti temannya yang sedang larilari kecil tersebut, kemudian Saksi masuk kembali ke warung.
3.
Bahwa saat Saksi sedang cuci muka didalam warung Saksi
mendengar ada suara orang teriak-teriak “Wei, wei, wei” kemudian
Saksi mengintip dari pintu dan Saksi melihat ada anggota Polisi
berpakaian dinas sedang saling tarik kerah baju dengan orang yang
berpakaian preman yang sebelumnya pinjam ember Saksi dan BAB
dibawah jembatan,setalah itu datang salah seorang yang berpakaian
celana panjang warna biru, jaket hitam dan menggunakan sepatu
hitam berhenti turun dari motor langsung mendekati tempat Polisi yang
sedang berkelahi tersebut sambil mengeluarkan sangkur dan
mengayunkan sangkurnya dan berkata “ei, berhenti, berhenti kurang
ajar sekali, pagi-pagi sudah berkelahi”, sehingga Polisi yang sedang
pegang kerah baju tersebut sama-sama terlepas selanjutnya saling
kejar, setelah situasi ramai dan banyak aparat yang berhenti sehingga
orang yang berpakaian preman tersebut lari ke arah timur dan dikejar
oleh anggota Polwan, kemudian Saksi melihat salah satu dari orang
yang ngobrol di depan warung Saksi kembali ke warung mengambil
sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan yang satunya lasi Saksi
tidak mengetahuinya, kemudian anggota Polisi mendekati sepeda
motor yang tertinggal di depan warung Saksi dan di bawa ke Polsek
Ampenan.
Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa
membenarkan keseluruhannya.
Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir
dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak ada biaya
transportasi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani sendiri oleh Saksi tertanggal 11 April 2016 yang ditulis
dihalaman bagian bagian belakang surat panggilannya maka
atas persetujuan para Terdakwa dan Penasehat Hukum serta
/ berdasarkan ……..
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berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka
keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di
dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir
tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-4 :
Nama lengkap
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Marzuki.
Batu Ringgit Selatan, Tahun 1955.
Laki-laki.
Swasta.
Indonesia.
Islam.
Desa Batu Ringgit Selatan Rt.02
Kecamatan
Sekarbela
Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa saksi tidak kenal dengan para tersangka serta tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Julu 2015 sekira pukul 08.00
wita, ada 2 (dua) orang anggota Polisi yang berpakaian Dinas (Bripda
Denyy Adwiyana dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destantya yang
sedang mengatur lalu lintas diperempatanjalan raya Tanjung Karang
Sekarbela Kota Mataram NTB, kemudian Saksi melihat dari arah
Selatan perempatan jalan datang sepeda motor yang tidak tahu
merknya dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh Terdakwa -I
menuju arah utara jalan raya, kemudian salah seorang anggota Polisi
yang posturnya agak pendek( Bripda Denny Adwiyana) yang berdiri di
sebelah selatan perempatan jalan berteriak dan menegur si
pengendara sepeda motor tersebut (Prada Wahyu Purnomo/
Terdakwa-I) dengan kata-kata “Woyyy pelan-pelan”, lalu Terdakwa-I
menoleh ke belakang dan mengangkat tangan kiri Tersangka ke atas
sambil mengepal seolah-olah menantang Bripda Denny Adwiyana
sambil terus berjalan ke arahutara tanpa sempat berhenti.
3.
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira
pukul 07.30 wita, saat Saksi sedang berjualan bambu sambil dudukduduk dibawah pohon waru, datang 2(dua) orang anggota Polisi
berpakaian dinas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan
(Bripda Denny Adwiyana dan Bripda Ida Bagus Gerda Destantya)
hendak mengatur lalu lintas pagi diperempatan jalan raya Tanjung
Karang Sekar bela Mataram, tiba-tiba dari seberang arah barat (di
warung kios dipinggir jalan) datang 3 (tiga) orang (TerdakwaI,Terdakwa-II dan Terdakwa-III) dengan berpakaian preman langsung
menghampiri Bripda Denny Adwiyana yang berdiri di sebelah selatan
perempatan jalan, sementara Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya berdiri di sebelah selatan perempatan jalan raya Tanjung
Karang.
4.
Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III
menghampiri Bripda Denny Adwiyana, kemudian terjadi adu mulut,
/ namun ……
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namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena jarak
tempat saksi duduk saat itu cukup jauh 20 (dua puluh) meter lalu Polisi
yang berdiri diarah selatan perempatan jalan (Bripda Ida Bagus Gerda
Redita Destanya) datang menghampiri polisi yang berdiri di arah utara
perempatan jalan( Bripda Denny Adwiyana) yang sedang adu mulut
dengan ketiga orang yang berpakaian preman tersebut( Terdakwa-I,
Tedakwa-II, dan Terdakwa-III hingga mereka saling dorong dan saling
pukul.
5.
Bahwa selaian itu juga Saksi melihat di arah utara perempatan
jalan raya, slah satu orang yang berpakaian preman dan salah satu
polisi yang berpakaian dinas dan postur agak tinggi (Terdakwa-II dan
Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destanya) saling dorong dan saling
adu pukul dengan Polisi tersebut (Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya) sambil bergerak dan berjalan ke arah timur perempatan
jalan yang jaraknya kira-kira 25 (dua puluh lima) meter dan Saksi
melihat orang yang berpakaian preman tersebut ( Terdakwa-II )
terjatuh dua kali akibat dipukul oleh Polisi (Bripda Ida Bagus Gerda
Redita Destantya).
6.
Bahwa sementara diperempatan jalan raya Saksi melihat satu
orang anggota Polisi yang berpakaian dinas dihalang-halangi oleh dua
orang yang berpakaian preman tersebut( Terdakwa-I dan TerdakwaIII) namun Saksi tidak melihat saling pukul karena Saksi hanya
terfokus melihat Terdakwa-II dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destanya, setalah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit rame orang-orang
yang melihat kejadian tersebut dankemudian datang orang yang
berteriak hendak melerai “Wooy berhenti jangan berkelahi” kemudian
banyak datanag anggota Pilisi yang berpakaian dinas berdatangan ke
tempat kejadian dengan membawa pentungan, lalu ketiga orang yang
berpakaian preman (Terdakwa-I,Terdakwa-II dan Terdakwa-III) kabur
melarikan diri ke arah timur perempatanjalan.
Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa
membenarkan keseluruhannya.
Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut dalam keadaan sakit
sesuai dengan surat dari kesatuan Saksi yaitu Denpom IX/2 Mataram
Nomor : 223/V/2016 tanggal 16 Maret 2016, atas persetujuan para
Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal
155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam
Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah
sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan
Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut
hadir dipersidangan .
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan

:
:
:
:

Agus Gazali.
Serda/31940117670873
Balidpam IX/2 Mataram
Pomdam IX/Udayana.
/ Tempat ………
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Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:

Ampenan, 8 Agustus 1973.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Otak Desa Selatan Rt.003 Rw 046 Kel.
Dayan Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang
menjadi perkara ini, dan Saksi mengetahui setelah diperintahkan oleh
Pasi Lidkrimpamfik Denpom IX/2 Mataram yaitu Kapten Cpm I Nyoman
Tantra untuk mengecek kebenaran informasi tentang perkelahian
anggota TNI dengan anggota Brimob Polda NTB ke Polsek Ampenan,
dan setelah di cek ternyata benar selanjutnya Saksi mengecek barang
bukti sepeda motor yang dipakai oleh Tersangka-1 ke Polresta
Mataram.
2.
Bahwa kejadian tersebut terjai pada hari Kamis tanggal 9 Juli
2015 sekira pukul 07.30 wita, bertempat di perempatan Mendega dan
penyebabnya adalah terjadinya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015
sekira pukul 07.30 wita, saat itu Terdakwa-I menggunakan sepeda
motor melintas diperempatan Mendega dan datang dari arah timur
menuju ke arah utara jalan diberhentikan oleh anggota Brimob yang
mengatur jalan dan diteriaki oleh anggota Brimob tersebut, lalu
Tersangka -1 tidak terima dan berhenti, kemudian Terdakwa-I berkata
“Tunggu saya hubungi letingan saya” setelah itu Terdakwa -I pergi.
3.
Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira
pukul 07.30 wita Terdakwa -I bersama Terdakwa-II dan Terdakwa-III
datang ke perempatan Mendega dan bertemudengan anggota Brimob
tersebut sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara para
Tersangka dengan anggota Brimob.
Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa
membenarkan keseluruhannya.
Menimbang :

Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
Terdakwa-I :
1.
Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2012
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31120247850992., selanjutnya mengikuti Dik Jur Infanteri Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kasatuan Yonif 742/Swy sampai sekarang dan
ditugaskan bersih-bersih dirumah Danyon 742/Swy.
2.
Bahwa Terdakwa-I yang ditugaskan untuk bersih-bersih
kediaman Danyon 742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak
penuh mengikuti kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu
saja seperti latihan menembak dan latihan Yongmodo.
/ 3. Bahwa .......
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3.
Bahwa Terdakwa-I pada awalnya tidak kenal dengan Bripda
Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
4.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, sekira pukul 07.30
wita, Terdakwa-1 berangkat dari rumah kediaman Danyonif 742/Swy
akan menjemput Sdri. Irmawati (pacar Terdakwa-I) yang sedang kerja
praktek kebidanan di Puskesmas Ampenan dengan mengendarai
sepeda motor.
5.
Pada saat Terdakwa-I melewati Jalan Sekarbela menuju jalan
Tanjung Karang Ampenan, Terdakwa-I berbelok ke arah kanan tanpa
berhenti menuju perempatan Jln. Mendega Tanjung Karang Ampenan
yang mana kendaraan lainnya berhenti menunggu giliran untuk jalan
sehingga diteriaki ”Wooooy” oleh dua anggota Brimob yang sedang
mengatur lalu lintas ternyata Saksi-1 dan Saksi-2.
6.
Mendengar teriakan dari petugas tersebut, selanjutnya
Terdakwa-I berhenti dan bilang ”buru-buru bos”, lalu Saksi-1
menghampiri Terdakwa-I sambil memaki-maki ”Kamu tidak
menghargai Polisi disini ya” minggirkan motornya”, selanjutnya
Terdakwaa-I mengatakan, ”entar saya telepon letingan saya”,
selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 ”telepon dah letingmu, puqi maikamu
tidak hargai Polisi disini” Setelah itu Terdakwa -I menghidupkan motor
dan meninggalkan Saksi-1 tersebut sambil berkata ”monyet tunggu
saya disini” kemudian Tersangka-I pergi menjemput pacarnya dan
kembali ke kediaman bekerja seperti biasanya.
7.
Bahwa kesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juli
2015 sekira pikul 06.00 wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan
Terdakwa-III lari pagi ke Pantai Lonag Balok Ampenan dengan
mengendarai sepeda motor. Terdakwa-I berboncengan dengan
Terdakwa-III mengendarai sepeda motor Honda Vario milik pacar
Terdakwa-I dengan nomor polisa DR 6320CE sedangkan Terdakwa-II
mengendarai motor milik Terdakwa-I.
8.
Bahwa setelah selesai Joging Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III pulang menuju rumah kediaman Danyonif 742/Swy
melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan. Dalam perjalanan pulang
sebelum melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan Terdakwa-I
bercerita kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III kalau kemarin
Terdakwa-I pernah cekcok mulut dan diteriaki serta dimaki-maki oleh
petugas Brimob yang sedang mengatur lalu lintas. Mendengar cerita
Terdakwa-I tersebut Terdakwa-II dan Terdakwa-III merasa
geram/marah. Selanjutnya Terdakwa-I Terdakwa-II dan Terdakwa-III
berhenti di depan sebuah warung kios di dekat perempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan untuk menunggu kedatangan Saksi-1 dan
Saksi-2.
9.
Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit,
Terdakwa-I melihat Saksi-1 dan Saksi-2 datang tetapi Saksi-2
memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu setelah Saksi-1 turun
/ untuk ..........
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untuk langsung melaksanakan tugas pengaturan lalulintas jalan.
10. Kemudian dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter
Terdakwa-I dan Saksi-1 saling pandang selanjutnya Terdakwa-I
bersama Terdakwa-II mendatangai Saksi-1 tersebut. Setelah
mendekat lalu Terdakwa-I berkata ”Kamu yang kemarin” dijawab oleh
Saksi-1” Iya kenapa” dengan nada menantang, Bersamaan dengan itu
Saksi-2 datang kemudian Terdakwa-II mengajak Saksi-1 dan Saksi-2
ke pinggir jalan.
11. Pada saat berjalan menuju ke pinggir jalan tersebut Terdakwa-I
berkata kepada Saksi-1 dengan kata-kata ”Lepas seragammu”,
Selanjutnya berkelahi dengan Saksi-1 dengan memukul bagian muka
dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi-1dan menendang perut Saksi-1
yang mengakibatkan Saksi-1 sempat terjatuh kemudian datang
seseorang untuk melerai membawa pentungan dan sangkur sambil
mengacung-ngacungkannya dan berkata ” berhenti-berhenti pagi-pagi
sudah berkelahi” melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan
diri karena takut dikeroyok orang.
12. Bahwa kejadian perkelahian tersebut sangat singkat berkisar
1(satu) menit, Terdakwa-I langsung melarikan diri mengakibatkan
sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi DK6320DC yang
Terdakwa-1 kendarai tertinggal ditempat kejadian dan HP Nokia milik
Terdakwa-I yang jatuh padasaat berkelahi tidak sempat diambil.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II lari menyelamatkan
diri pulang ke rumah kediaman Danyonif 742/Swy tanpa mengendarai
motor sedangkan Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai
sepeda motor yang dikendarainya semula.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, menelpon seniornya atas nama
Pratu Septian untuk meminta bantuan agar segera dijemput
menggunakan Hp Terdakwa-II dan tidak lama kemudian Pratu septian
datang bersama Pratu Heri akhirnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II
dibonceng bertiga oleh Pratu Septian pulang menuju Mess Ajudan
Danyonif 742/Swy sambil mencari Terdakwa-III tetapi tidak ketemu.
15. Bahwa setelah sampai di kediaman Danyon Terdakwa-I berganti
pakaian Aerobik dan bekerja seperti biasa seolah-olah tidak ada
kejadian, selang beberapa waktu kemudian kami bertiga dipanggil oleh
Danyon berpakaian lengkap menghadap di kantor dan diintrogasi
tentang kerjadian yang telah terjadi kami ceritakan kejadiannya sejujurjujurnya.

16. Bahwa perkelahian yang terjadi di perempatan Jalan Tanjung
Karang Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy,
selanjutnya
Terdakwa-I,
Terdakwa-II
dan
Terdakwa-III
diinterogasi/diperiksa di satuan. Pada saat diperiksa Terdakwa-I,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengakui telah melakukan perkelahian
dengan Saksi-1 dan Saksi-2 lalu diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram
untuk diproses secara hukum.
17. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang dilakukan
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, selanjutnya pada
yangga 9 Juli 2015 sekita pukul 09.30 wita diadakan pertemuan di
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ruang rapat Korem 162/WB yang dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem
162/WB dan Danyonif 742/Swy dengan mempertemukan antara
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan Saksi-1 dan Saksi-2
untuk dilakukan perdamaian.
18. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang dilakukan
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, adalah akibat dari
Terdakwa –I memberikan informasi terhadap yuniornya tidak benar
malah membuat kegaduhan bukan membuat suasana menjadi
kondusif.
19. Bahwa Terdakwa-I mengetahui melakukan perbuatan yang
melanggar hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan harus
dihukum hal mana di kesatuan Terdakwa-I sering juga diadakan
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kumdam maupun dari Atasan.
20. Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa-I sangat
menyesalinya,tidak ada rasa dendam dan berjanji tidak mengulanginya
lagi.

Terdakwa-II :
1.
Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31130625600793, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infanteri Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kasatuan Yonif 742/Swy sampai sekarang.
2.
Bahwa Terdakwa-II yang ditugaskan sebagai ajudan rumah
Wadan Yonif 742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak penuh
mengikuti kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja
seperti latihan menembak dan latihan Yongmodo.
3.
Bahwa Terdakwa-II pada awalnya tidak kenal dengan Bripda
Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 06.00
Wita Terdakwa-II dan Terdakwa-III diajak oleh Terdakwa-I jalan-jalan
ke Pantai Lonag Balok Ampenan untuk joging dengan mengendarai
dua sepeda motor.
5.
Bahwa Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III
mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DR 6320 CE milik
pacar Terdakwa-I setelah selesai jalan-jalan Terdakwa-I, sedangkan
Terdakwa-II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-I setelah
selesai joging Terdakwa-II,Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang
menuju ke rumah kediaman Danyonif 742/Swy melewati Jalan Tanjung
Karang Ampenan.

/ 6. Bahwa ........
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6.
Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut sebelum melewati jalan
Tanjung Karang Ampenan Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II
dan Terdakwa-III kalau kemarin Terdakwa pernah cekcok mulut dan
diteriaki serta dimaki-maki oleh petugas Brimob yang sedang
mengatur lalu lintas, Mendengar cerita Terdakwa tersebut Terdakwa-II
dan Terdakwa-III kaget dan merasa sakit hati.
7.
Selanjutnya Terdakwa -I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berhenti
di depan sebuah warung kios di dekat perempatan Jalan Tanjung
Karang Ampenan untuk menunggu kedatangan petugas Brimob
tersebut sambil menunggu petugas Brimob yang akan datang
Terdakwa-II buang air besar di bawah jembatan sungai dekat
perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
8.
Bahwa setelah buang air besar, Terdakwa-II melihat sudah ada 2
(dua) orang petugas Brimob berpakaian dinas berjaga di perempatan
Jalan Raya Tanjung Karang yaitu Sdr.Bripda Denny Adwiyana (Saksi1) dan Sdr. Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2)
selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III mendekati salah satu
petugas Brimob yaitu Saksi-1 yang berdiri disebelah utara perempatan
jalan, kemudian Terdakwa-II menyusul Terdakwa-I dan Terdakwa-III
yang mendekati Saksi-1 tersebut.
9.
Setelah berada di dekat Saksi-1 terjadilah percekcokan mulut
antara Terdakwa-I dengan Saksi-1pada saat terjadi percekcokan
tersebut Terdakwa-I danTerdakwa-II mendorong tubuh Saksi-1 ke
belakang sambil Terdakwa-II berkata ” Kamu bilang apa sama abang
saya, kamu nantang abang saya?” namun Saksi-1 tidak menjawab.
10. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa –III beradu mulut
sambil saling dorong dan berkelahi datang Saksi-2 menghampiri dan
mendorong Terdakwa-2 ke belakang sambil berkata ” Ada apa ini,
jangan berkelahi, jangan berkelahi” kemudian Terdakwa-II memegang
kerah baju Saksi-2 dengan menggunakan dua tangan lalu
mendorongnya sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke belakang.
11. Bahwa setelah berada di seberang jalan Saksi-2 datang
seseorang berpakaian jaket warna hitam dan celana berwarna coklat
sambil menghunus-hunuskan sangkur bermaksud untuk melerai
perkelahian tersebut sambil berkata ” Hey....ngapain ini...” melihat hal
tersebut Saksi-2 melakukan perlawanan sambil memukul kearah
kepala dan wajah Terdakwa-II melihat hal tersebut, Terdakwa-II
berteriak kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-III ”lari Bang....,lari
Bang....” sambil Terdakwa-II lari untuk menyelamatkan diri karena
sudah mulai banyak orang yang melihat mempergunakan sepeda
motor yang semula dipakai oleh Terdakwa menuju kediaman Danyonif
742/Swy.
12. Bahwa perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/ diperiksa di
satuan. Pada saat diperiksa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan TerdakwaIII mengakui telah melakukan perkelahian dengan anggota Brimob
yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-II, Terdakwa-I dan
Terdakwa-III diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses
secara hukum.
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13. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang TerdakwaI,Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, selanjutnya pada tanggal 9
Juli 2015 sekira pukul 09.30 wita diadakan pertemuan di ruang rapat
Korem 162/WB yang dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB dan
Danyonif 742/Swy dengan mempertemukan antara Terdakwa-I,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk
diadakan perdamaian.
14. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang dilakukan
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, adalah akibat dari
Terdakwa –I memberikan informasi terhadap yuniornya tidak benar
malah membuat kegaduhan bukan membuat suasana menjadi
kondusif.
15. Bahwa Terdakwa-II mengetahui melakukan perbuatan yang
melanggar hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan harus
dihukum hal mana di kesatuan Terdakwa-I sering juga diadakan
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kumdam maupun dari Atasan.
16. Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa-II sangat
menyesalinya,tidak ada rasa dendam dan berjanji tidak mengulanginya
lagi.

Terdakwa-III :
1.
Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2013
melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang lebih
tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31130234301092, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infanteri Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kasatuan Yonif 742/Swy sampai sekarang.
2.
Bahwa Terdakwa-III yang ditugaskan sebagai sopir Wadanyonif
742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak penuh mengikuti
kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja seperti latihan
menembak dan latihan Yongmodo.
3.
Bahwa Terdakwa-III pada awalnya tidak kenal dengan Bripda
Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 06.00
Wita Terdakwa-III dan Terdakwa-II diajak oleh Terdakwa-I jalan-jalan
ke Pantai Lonag Balok Ampenan dengan mengendarai dua sepeda
motor. Terdakwa-III diboncengan oleh Terdakwa-I dengan
mengendarai motor Honda Vario Nopol DR 6320 CE milik pacar
Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II mengendarai sepeda motor Milik
Terdakwa-I
selesai jalan-jalan Terdakwa-III, Terdakwa-II dan
Terdakwa-I pulang menuju ke rumah kediaman Danyonif 742/Swy
melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan.

/ 5. Bahwa ........
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5.
Dalam perjalanan pulang sebelum melewati jalan Tanjung
Karang Ampenan Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II dan
Terdakwa-III kalau kemarin Terdakwa pernah cekcok mulut dan
diteriaki serta dimaki-maki oleh petugas Brimob yang sedang
mengatur lalu lintas.
6.
Mendengar cerita Terdakwa tersebut Terdakwa-II dan TerdakwaIII kaget dan merasa sakit hati. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II
dan Terdakwa-III berhenti di depan sebuah warung kios di dekat
perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan untuk menunggu
kedatangan petugas Brimob tersebut.
7.
Bahwa tidak lama kemudian 2 (dua) orang anggota Brimob yaitu
Saksi-1 dan Saksi-2 datang berboncengan menggunakan sepeda
motor setelah Saksi-1 dan Saksi-2 memarkirkan motornya, selanjutnya
Terdakwa-I menghampirinya dan terjadi adu mulut saling pukul dan
saling tendang antara Terdakwa-I dengan Saksi-1.
8.
Bahwa sedangkan yang dilakukan Terdakwa-II pada saat itu
menarik kerah baju dinas Saksi-2 dan mendorongnya kurang lebih 20
(dua puluh) meter dari tempat Terdakwa-I dan Saksi-1 berkelahi.
9.
Pada saat terjadi perkelahian tersebut Terdakwa-III hanya
berjaga-jaga di tempat terjadinya perkelahian tersebut agar tidak ada
orang yang membantu selanjutnya datang satu orang berpakaian jaket
hitam dan celana coklat berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan
sangkur di tangan melihat hal tersebut Terdakwa-III dan Terdakwa-I
lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor yang semula
dikendarai oleh Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II masih sempat lari
dengan mengendarai motor yang dikendarainya semula.
10. Bahwa perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/ diperiksa di
satuan. Pada saat diperiksa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan TerdakwaIII mengakui telah melakukan perkelahian dengan anggota Brimob
yang bernama Bripda Ida Bagus Gerda Redita Destanthya. Kemudian
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diserahkan ke Denpom IX/2
Mataram.
11. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang TerdakwaI,Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, selanjutnya pada tanggal 9
Juli 2015 sekira pukul 09.30 wita diadakan pertemuan di ruang rapat
Korem 162/WB yang dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/Wbdan
Danyonif 742/Swy dengan mempertemukan antara Terdakwa-I,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destanthya dan Bripda Denny Adwiyana untuk diadakan perdamaian.
12. Bahwa terhadap terjadinya perkelahian yang dilakukan
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut, adalah akibat dari
Terdakwa –I memberikan informasi terhadap yuniornya tidak benar
malah membuat kegaduhan bukan membuat suasana menjadi
kondusif.
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13. Bahwa Terdakwa-II mengetahui melakukan perbuatan yang
melanggar hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan harus
dihukum hal mana di kesatuan Terdakwa-I sering juga diadakan
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kumdam maupun dari Atasan.
14. Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa-II sangat
menyesalinya,tidak ada rasa dendam dan berjanji tidak mengulanginya
lagi.
Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa :
Surat-surat :
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Bripda Deny Adwiyana
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Ida Bagus Gerda Redita Destanthya
- Sprin melaksanakan program 6 Quick Wins Polri dari Kasat
Brimob Polda NTB Nomor : Sprin/376/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015
- Photo sepeda motor Honda Vario hitam Nopol DR 6320 CE
- Photo HP merk Nokia warna hitam model RM-944
Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat dan foto
tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi,
diterangkan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang
bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukan bahwa perbuatan
Terdakwa dan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi
perkara ini,
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan
keterangan-keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai
barang bukti dan petunjuk untuk membuktikan keterbuktian Terdakwa
dalam perkara ini.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan
para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun
2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang
lebih tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31120247850992, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
2.
Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun
2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama kurang
lebih tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
31130625600793, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di Dodiklatpur
Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus
/ ditugaskan ……..
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ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
3.
Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI pada
tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama
kurang lebih tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
NRP 3113023401092, selanjutnya mengikuti Dik Jur Infantri di
Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah
lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/Swy sampai dengan pada saat
terjadinya perkara ini berpangkat Prada.
4.
Bahwa benar Terdakwa-I yang ditugaskan untuk bersih-bersih
kediaman Danyon 742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak
penuh mengikuti kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu
saja seperti latihan menembak dan latihan Yongmodo.
5.
Bahwa benar Terdakwa-I pada awalnya tidak kenal dengan
Bripda Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
6.
Bahwa benar Terdakwa-II yang ditugaskan sebagai ajudan
rumah Wadan Yonif 742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak
penuh mengikuti kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu
saja seperti latihan menembak dan latihan Yongmodo.
7.
Bahwa benar Terdakwa-II pada awalnya tidak kenal dengan
Bripda Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
8.
Bahwa benar Terdakwa-III yang ditugaskan sebagai sopir
Wadanyonif 742/Swy sekaligus tinggal dikediaman dan tidak penuh
mengikuti kegiatan Batalyon hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja
seperti latihan menembak dan latihan Yongmodo.
9.
Bahwa benar Terdakwa-III pada awalnya tidak kenal dengan
Bripda Denny Adwiyana (saksi-1) dan Bripda Ida Bagus Gerda Redita
Destantya (Saksi -2) kenal pada saat dipertemukan oleh Kapolda NTB,
Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy di ruang rapat Korem 162/WB
pada tanggal 9 Juli 2915 sekira pukul 09.30 wita dan tidak ada
hubungan keluarga.
10. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat
perintah dari Kasat Brimobda NTB untuk melaksanakan tugas jaga
rawan pagi (pengaturan lalu lintas ) selama 1 (satu) minggu yang
dimulai pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan Jumat
tanggal 10 Juli 2015 bersama dengan Sdr. Bripda Ida Bagus Gerda
Dastantya dengan lokasi di perempatan Tanjung Karang Kec.
Ampenan berdasarkan Surat Perintah dari Kasat Brimobda Polda NTB
Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.
.
/ 11. Bahwa …….
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11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2015 Saksi-2 sedang
malaksanakan tugas rawan pagi (pengaturan lalu lintas) di perempatan
Tanjung Karang Kec. Ampenan bersama Bripda Ida Bagus Gerda
Dastantya mulai dari jam 07.30 wita sampai 08.00 wita, dimana saat
itu saksi dan Bripda Ida Bagus Gerda Dastantya sedang sibuk
mengatur arus lalu lintas yang saat sedang padat, kemudian sekira
pukul 07.45 wita arus lalu lintas yang datang dari arah timur dan
selatan menuju ke utara sangat padat dan macet, kemudian Saksi-2
menyetop arus lalu lintas yang datang dari arah timur untuk
memberikan jalur untuk berjalan kendaraan yang datang dari arah
utara, kemudian Saksi-2 melihat ada satu sepeda motor yang
menerobos jalan, kemudian Saksi-2 secara spontan meneriaki
“Wooooeeey….”.
12. Bahwa benar pada awalnya Saksi mendapat perintah dari Kasat
Brimobda NTB untuk melaksanakan tugas jaga rawan pagi
(pengaturan lalu lintas ) selama 1 (satu) minggu yang dimulai pada
hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan Jumat tanggal 10 Juli
2015 bersama dengan Saksi-1 dengan lokasi di perempatan Tanjung
Karang Kec. Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Perintah dari
Kasat Brimobda Polda NTB Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015.
.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul
07.30 Wita, Terdakwa-I berangkat dari rumah kediaman Danyonif
742/Swy mengendarai sepeda motor Nopol DR 6320 CE milik Sdri.
Irmawati (pacar Terdakwa-I), Terdakwa-I akan menjemput Sdri.
Irmawati yang bekerja di puskesmas Ampenan.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I melewati Jalan Sekarbela
menuju Jalan Tanjung Karang Ampenan padahal pengendara yang
lain berhenti Terdakwa-I tidak berhenti sehingga diteriaki “Wooooyh”
oleh petugas Polisi Bripda Denny Adwiyana (Saksi-1) yang sedang
mengatur lalu lintas.
15. Bahwa benar setelah mendengar teriakan Saksi-1 tersebut,
Terdakwa-I langsung berhenti dan berkata “Buru-buru bos”, kemudian
Saksi-1 menghampiri Terdakwa-I dan berkata “Kamu tidak menghargai
Polisi disini ya? Minggir motornya!”. Dijawab oleh Terdakwa-I “Entar
saya telepon letingan saya”, lalu Saksi-1 berkata “Telephon dah
letingmu, Fuqimai kamu tidak hargai Polisi di sini” setelah itu
Terdakwa-I menghidupkan motor dan pergi sambil berkata “Monyet
tunggu saya disini”. Terdakwa-I tidak terima atas teguran yang
disampaikan oleh Saksi-1 yang sedang melaksanakan tugas jaga
tersebut.
16. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015
sekita pukul 06.00 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan
Terdakwa-III berolah raga ke Pantai Loang Balong Ampenan Mataram
dengan mengendarai dua sepeda motor Terdakwa-I berboncengan
dengan Terdakwa-III mengendarai motor milik pacar Terdakwa-I Nopol
DR 6320CE sedangkan Terdakwa-II mengendarai sepeda motor milik
Terdakwa-I.
17. Bahwa benar setelah berolah raga kurang lebih selama satu jam.
/ Selanjutnya ……
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Selanjutnya pada sekira pikul 07.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III pulang menuju ke rumah kediaman Danyonif 742/Swy
melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan, tetapi dalam perjalanan
pulang sebelum sampai melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan,
Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III kalau
kemarin Terdakwa-I telah dimaki-maki oleh Polisi (Bripda Denny
Adwiyana) (Saksi-1) yang sedang melaksanakan tugas jaga
diperempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan. Mendengar cerita
Terdakwa-I tersebut, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berhenti di depan
sebuah warung kios di dekat perempatan Jalan Tanjung Karang
Ampenan menunggu kedatangan Saksi-1 dan Saksi-2.
18. Bahwa benar setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian
Saksi-1 datang bersama satu orang anggota Polisi yaitu Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2) berboncengan mengendarai
sepeda motor untuk melaksanakan tugas jaga di perempatan Jalan
Tanjung karang Ampenan dan langsung memakirkan sepeda motor
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Setalah
Saksi-1 dan Saksi-2 memakirkan sepeda motor, selanjutnya
Terdakwa-1, Terdakwa-2 san Terdakwa-3 berada dekat Saksi-1,
Terdakwa-I langsung berkata “ Kamu yang kemarin”, dijawab oleh
Saksi-1
“Iya
kenapa”.
Terdakwa-I,
Terdakwa-II,Terdakwa-III
menyampaikan tidak terima atas makian yang dilakukan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa-I kemarin. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut
antara Terdakwa-I dengan Saksi-1. Terdakwa-I bersama Terdakwa-II
langsung mendorong badan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-II
berkata “Kamu bilang apa sama abang saya, kamu nantang abang
saya?”,tetapi Saksi-1 tidak mrnjawab. Melihat Saksi-1 bertengkar
dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi-2
datang untuk melerai dengan berkata “Ada apa ini, jangan berkelahi,
jangan berkelahi”. Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justru
kerah baju Saksi-2 dipegang dan ditarik oleh Terdakwa-II dengan
menggunakan dua tangan lalu mendorong Saksi-2 untuk dijauhkan
dari tempat Terdakwa-I dengan Saksi-1 yang sedang bertengkar
mulut.
19. Bahwa benar setelah Saksi-2 dijauhkan dari tempat Terdakwa-I
dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-I dengan saksi-1 berkelahi
didahului oleh Terdakwa-I menendang bagian perut/rusuk Saksi-1
dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa-I sebanyak satu kali dan
dibalas oleh Saksi-1 menendang perut Terdakwa-I dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali,lalu terjadi saling adu
pukul antara Terdakwa-I dan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-1 berkelahi
dengan Saksi-1 Terdakwa-III berusaha membantu Terdakwa-1 dengan
menarik rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh pada saat Saksi -1
terjatuh, Terdakwa-3 langsung menendang Saksi-1. Pada saat yang
sama tidak jauh dari tempat Terdakwa-1 bersama Terdakwa-III
berkelahi dengan Saksi-1, Terdakwa-II dengan Saksi-2 masih dorongdorongan di seberang jalan. Terdakwa-II memegang leher Saksi-2
dengan menggunakan dua tangan dan mendorong Saksi-2 ke
belakang sehingga Saksi-2 hampir jatuh. Setelah lama terjadi
perkelahian tiba-tiba datang satuorang berpakaian jaket hitam dan
celana coklat berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan sangkur
ditangan berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Karena situasi
di jalan ramai dan banyak orang yang melihat, akhirnya Terdakwa-I
/ dan Terdakwa-II …….
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dan Terdakwa-II lari menyelamatkan diri pulang ke rumah kediaman
Dan Yonif 742/Swy dan meninggalkan motor serta HP merk Nokia
milik Terdakwa-I yang jatuh pada saat berkelahi tidakdiambil
sedangkan Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai
motor.
20. Bahwa benar perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/diperiksa di
satuan. Ada saat diperiksa Terdakwa-I. Terdakwa-II dan Terdakwa-III
mengakui telah melakukan perkelahian dengan dua anggota Polisi
yang sedang berjaga di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
Kemudian karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, selanjutnya perkara
tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.
21. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi2 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak pada alis kiri
sedangkan Saksi-2 luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et
Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram
Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani
oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya a.n. Denny Adwiyana
dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya disimpulkan bahwa luka
tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
22. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 dalam melaksanakan tugas
jaga sebagai pengatur lalu lintas diperempatan Jalan Tanjung
Ampenan Mataram dibekali dengan surat perintah Kasatpom
Brimobda NTB Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang
pelaksanaan Program Quick Wins Polri sebagai penggerak revolusi
mental di ruang publik.
23. Bahwa benar terhadap terjadinya pengeroyokan yang dilakukan
oleh Terdakwa-I Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan
Saksi -2 tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 sekira pikul
09.30 Wita diadakan pertemuan di ruang rapat Korem 162/WB yang
dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy
dengan mempertemukan antara Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diadakan perdamaian
dengan melakukan jabat tangan dan foto bersama. Saksi-1 dan Saksi2 akhirnya baru mengetahui bahwa Para Terdakwa ternyata adalah
anggota TNI yang berdinas di Yonif 742/Swy.
24. Bahwa benar meskipun telah diadakan perdamaian karena
kejadian diperempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan tersebut
terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-I, TerdakwaII dan Terdakwa-III diserahkan oleh Danyonif 742/Swy ke Denpom IX/2
Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan
terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa-I telah memukul
tubuh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal
sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan pelipis Saksi-1 selain itu
/ Terdakwa-I ……..
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Terdakwa-I juga telah menendang tubuh Saksi-1 dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut/tulang
rusuk sebelah kanan Saksi-1.Kemudian Terdakwa-II telah menarik
tubuh Saksi-2 sebanyak 2(dua) kali hingga menyebabkan Saksi-2
jatuh 2(dua) kali dan pada saat Saksi-2 dalam keadaaan jatuh
kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-I menendang tubuh
Saksi-2.Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-III
adalah mengawasi situasi agar tidak ada orang yang membantu para
Saksi.
26. Bahwa benar tindak kekerasan yang dilakukan oleh para
Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang melaksanakan
tugas mengatur lalu lintas tersebut merupakan bentuk perlawanan
dengan melalui kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan
tugas yang sah karena Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan tugas
mengatur lalu lintas di jalan tesebut berdasarkan Surat Perintah Kepala
Satuan Brimod Polda NTB Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan tugas dinas
mengatur lalu lintas di Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan
Mataram NTB memakai pakaian dinas Polri dengan segala atribut
resmi yang melekat pada pakaian dinas yang dikenakan dan para
Terdakwa mengetahui hal itu tetapi tetap melalukan kekerasan
terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa alasan yang dapat diterima.
27. Bahwa benar sebelum terjadinya tindak kekerasan yang
dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut,
Terdakwa-I terlebih dahulu bercerita kepada Terdakwa-II dan
Terdakwa-III bahwa Terdakwa-I ketika lewat di perempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan telah dimaki-maki oleh Polisi (Saksi-1) yang
berjaga dijalan tersebut. Mendengar cerita Terdakwa-I yang belum
jelas kebenarannya tersebut. Terdakwa-II dan Terdakwa-III sebagai
junior (adik letting Terdakwa-I) langsung terpengaruh cerita TerdakwaI tanpa Terdakwa-II dan Terdakwa-III bertanya lagi tentang kebenaran
cerita Terdakwa-I tersebut dan hal itu akhirnya membuat Terdakwa-II
dan Terdakwa-III merasa kaget dan timbul perasaan jengkel serta
emosi terhadap Saksi-1 padahal Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak
mengetahui tentang permasalahan sebenarnya yang terjadi,namun
Terdakwa-II dan Terdakwa-III merasa tidak terima seniornya
diperlakukan demikian oleh Saksi-1. Kemudian para Terdakwa sepakat
untuk menemui dan membuat perhitungan terhadap Saksi-1 di tempat
saksi-1 bertugas di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan .
Selanjutnya para Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat
menuju ke Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan lalu berhenti
di sebuah warung yang masih tutup yang berada di dekat Perempatan
Jalan Tanjung Karang Ampenan. Karena waktu masih terlalu pagi
Saksi-1 dan Saksi-2 yang berjaga di Perempatan Jalan Tanjung
Karang Ampenan belum datang lalu para Terdakwa menunggu di
warung tersebut. Dengan demikian sejak dari awal para Terdakwa
yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang telah mempunyai niat/maksud
dan tujuan serta kehendak yang sama (bersekutu) dalam melakukan
perbuatan yang berujung terjadinya tindakan kekerasan terhadap
Saksi-1 dan Saksi-2.
Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut.
/ Bahwa …….
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Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur
Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam
tuntutannya, Namun mengenai
pembuktiannya Majelis akan
menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut
dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan
mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya
dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum para Terdakwa
menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai
keterbuktian salah satu unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur.
Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa
yang berisi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggapi
bersama-sama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana
dibawah nanti.
Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa
selanjutnya adalah berisi mengenai alasan mengapa Terdakwa
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hal-hal yang
meringankan Terdakwa, oleh karenanya hal tersebut akan
menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis untuk memutus
perkara Terdakwa.
Bahwa mengenai penerapan dan pembuktian unsur-unsur
dakwaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa,
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai
fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan Duplik
dari Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :
Karena Replik dari Oditur Militer hanya memperjelas Tuntutannya
semula dan Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada Pembelaan
semula maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti
apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa
merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Oditur
Militer.

Menimbang

:

Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan
tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum.

Menimbang

:

Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan
/ Alternatif …...
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Alternatif Pertama melanggar pasal 212 KUHP Jo pasal 214 ayat (2)
ke-1 KUHP, alternatif kedua melanggar pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2)
ke-1 KUHP.
Menimbang

:

Bahwa karena dakwaan oleh Oditur Militer disusun secara
alternatif, maka sesuai dengan praktek hukum acara pidana Majelis
diperbolehkan untuk memilih pasal mana yang sesuai dengan faktafakta dipersidangan, yaitu alternatif pertama, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :
Unsur kesatu

:“Barangsiapa”

Unsur kedua

:“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
melawan seorang yang sedang menjalankan tugas
yang sah atau orang yang menurut kewajiaban
undang-undang atau atas permintaan pejabat
memberi pertolongan kepadanya”

Unsur ketiga

:“Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu.”

Unsur keempat :“Yang mengakibatkan luka-luka”.
Menimbang

:

Bahwa
mengenai
dakwaan
tersebut
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis

Hakim

- Unsur Kesatu
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke satu “barangsiapa“ tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ dalam hal ini
adalah ’orang’ sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu
setiap WNI yang harus tunduk kepada hukum dan UU yang berlaku di
NKRImsesuai ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP termasuk juga diri
Para Terdakwa sebagai anggota TNI, sedangkan yang dimaksud
mapu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum
adalah orang yang tidak gila,tidak terganggu jiwanya maupun tidak
terpaksa (Pasal 44,45 dan Pasal 46 KUHP).

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat
oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain
berupa surat dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :
1. Bahwa benar Para Terdakwa dalam perkara ini adalah WNI yang
berprofesi sebagai anggota TNI-AD yang diketahui bernama Wahyu
Purnomo, Prada Nrp. 31120247850992, Dedy Hermawan, Prada Nrp.
31130625600793 dan Cahyo Sujiwo, Prada Nrp. 31130234301092,
pada saat hadir dipersidangan masih dinas aktif di Yonif 742/SWY
Denpasar dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

/ 2. Bahwa ……

46
2.
Bahwa benar Para Terdakwa merupakan subyek hukum selama
dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga
dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang
mengecualikan Para Terdakwa untuk tidak dapat diterapkan terhadap
penerapan seluruh aturan hukum pada saat Terdakwa melakukan
tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
sehingga Para Terdakwa termasuk orang/ WNI yang tunduk terhadap
semua perbuatan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk KHUP.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu
“barang siapa” telah terpenuhi.

-Unsur kedua
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur Kedua
“ Dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan melawan seorang yang sedang menjalankan
tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiaban undang-undang
atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya“
tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa yang dimaksud ”dengan kekerasan” berarti jika perbuatan
tersebut telah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani
secara tidak sah dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau
menderita. Misalkan memukul dengan tangan atau dengan segala
macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.
2. Bahwa yang dimaksud ”melawan” berarti perlawanan itu dilakukan
terhadap pegawai negeri yang sedang menjalakantugasnya yang sah
dan perlawanan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancama
kekerasan.
3 Bahwa yang dimaksud ”seoarang yang sedang menjalakan tugas
yang sah” adalah pejabat atau pegawai negeri. Pasal 92 KUHP hanya
memberikan perluasan pada pengetian Ambtenaar, namun menurut
Yurisprudensi serta ilmu pengetahuan hukum lainnya, maka yang
diartikan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan
umum, menjadi pejabat umum untuk menjalankan tugas pemerintah
atau bagian-bagiannya. Anggota Angkatan Perang atau anggota TNI
termasuk dalam cakupan pasal ini. Jika seorang Polisi cukup
memperkenalkan diri (Hoge Raad 30 Januari 1993).Juga cukup
memenuhi persyaratan ini jika pegawai itu berpakaian dinas (Hoge
Raad 19 Desember 1921). Tentang bagian inti pegawai negeri itu
menjalankan secara sah,pembuat/pelaku tidak perlu tahu hal itu, jika
pembuat/pelaku
keliru
mengenai
hukum,tidak
menjadikan
pembuat/pelaku tidak dapat dipidana (Hoge Raad Februari
1888.W.5526). Tentang tugas jabatan pegawai negeri tidak sama
yang dilakukannya temasuk unsur ini yang termasuk hanya tugas
yang diberikan atau berdasarkan undang-undang(Hoge Raad 23
/ Maret 1903) .........
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Maret 1903). Jadi, jika seorang pegawai negeri menjalankan suatu
tugas tidak berdasarkan undang-undang,maka berarti tidak
menjalankan kewajiban secara sah(Hoge Raad 18 Februari 1889).
Jika seorang Polisi memasuki sebuah rumah secara paksa karena
ada seseorang berteriak minta pertolongan, maka berarti dia
menjalankan tugas secara sah (Hoge Raad 28 Agustus 1906). Tugas
seorang polisi adalah memelihara ketertiban umum, keamanan dan
ketenteraman masyarakat termasuk mengatur tata tertib lalu lintas di
jalan raya merupakan bagian tugas polisi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat
oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain
berupa surat dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Bripda Pol Denny Adwiyana (Saksi-1) dan Bripda
Pol Ida Bagus Gerda Redita Destantya (Saksi-2) berdasarkan Surat
Perintah Kepala Satuan Brimod Polda NTB Nomor :
Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 mendapat Surat Perintah untuk
melaksanakan Program 6 (enam) Quiks Wins Polri sebagai penggerak
revousi mental di ruang publik yaitu melaksanakan tugas jaga rawwa
pagi mengatur lalu lintas bertempat di perempatan Jalan Tanjung
Karang Ampenan Mataram NTB selama 1 (satu) minggu yang dimulai
pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan hari Jumat 10 Juli
2015 mula dari jam 07.00 Wita sampai dengan pikul 08.00 Wita.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita
Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berpakaian dinas Polri dengan segala
atribut yang melekat pada pakaian dinas Saksi-1 dan Saksi-2
melaksanakan tugas rawan pagi mengatur lalu lintas di Perempatan
Jalan Tanjung Karang Kec. Ampenan Mataram NTB. Pada sekira
pukul 07.00 Wita ketika Saksi-1 sedang bertugas diperempatan jalan
tersebut arus lalu lintas dari arah Timur dan Selatan menuju kearah
Utara sangat padat sehingga Saksi-1 menyetop/ menghentikan arus
lalu lintas yang datang dari arah Timur guna memberikan kesempatan
kendaraan yang datang dari arah Utara berjalan. Setelah semua
kendaraan dari arah timur berhenti kemudian kendaraan yang datang
dari arah Utara mulai berjalan tetapi tiba-tiba ada sebuah
sepedamotor yang dikendarai olehPrada Wahyu Purnomo (TerdakwaI) yang berpakaian preman (pada saat itu Saksi-1 masih belum
kenal/tahu Terdakwa-I anggota TNI) datang dari arah Timur tidak mau
berhenti dan tetap menerobos jalan padahal kendaraan lain berhenti
sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada saat itu sedang bertugas
mengatur lau lintas di tempat tersebut secara spontan berteriak
kepada Terdakwa-I yang tidak mau berhenti karena tindakan
Terdakwa-I tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan
yang sedang berjalan dari arah Utara. Pada saat Terdakwa
menerobos jalan tersebut kendaraan sepeda motor Terdakwa-I hampir
menabrak kendaraan yang datang dari arah Utara,lalu Terdakwa-I
menghentikan kendaraannya di pinggir jalan.
3.
Bahwa benar setelah Terdakwa-I berhenti di pinggir jalan lalu
Saksi-1 menghampirinya namun pada saat Saksi-1 baru tiba di tempat
Terdakwa-I dan Saksi-1 belum sempat bertanya kepada Terdakwa-I
/ tentang …….
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tentang mengapa menerobos jalan justru Terdakwa-I mendahului
bertanya kepada Saksi-1 dengan mengeluarkan kata-kata “Monyet,
ada apa”,kemudian Saksi-1 mejawab “Kamu tidak menghargai Saya
ya,tadi kalo terjadi apa-pa siapa yang di salahkan”,Setelah mendengar
jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa-I malah mengeluarkan
ucapan dengan kat-kata ancaman “Tunggu saya mau panggil lettingletting saya” Setelah itu Saksi-1 tidak mau lagi menanggapi/menjawab
ucapan Terdakwa-I lalu Saksi-1 kembali bertugas untuk mengatur lalu
lintas tetapi pada saat Saksi-1 kembali menuju ke tempat semula
Saksi-1 mengatur lalu lintas tetapi pada saat Saksi -1 akan kembali
menuju ke tempat semula mengatur lalu lintas Terdakwa-I kembali
mengeluarkan ucapan memaki dan ancaman kepada Saksi-1 dengan
kata-kata “Monyet tunggu saya disini ya”. Setelah itu Terdakwa-I
menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi menuju ke arah
Utara(Ampenan).Kemudian pada sekira pukul 08.00 Wita situasi di
Perempatan Jalan Raya Tanjung Karang Ampenan Mataram sudah
sepi sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke kantor Brimobda NTB
lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Saksi-1 atas nama
Brigadir Suhardi dan diteruskan ke Danton Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak
mengetahui tindak lanjut laporan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul
06.00 Wita Terdakwa-I megajak Terdakwa-II dan Terdakwa-III (adik
letting Terdakwa-I) berolah raga ke Pantai Loang Balong Ampenan
Mataram dengan mengedarai dua sepeda motor. Terdakwa-I
berboncengan dengan Terdakwa-III sedangkan Terdakwa-II sendirian
mengendaai sepeda motor Honda Vario milik pacar Terdakwa-I Nopol
DR 6320 CE. Setelah berolah raga kurang lebih selama satu jam,
selanjutnya Para Terdakwa pulang menuju ke rumah kediaman
Danyonif 742/SWY dan dalam perjalanan pulang sebelum melewati
Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan,Terdakwa-I bercerita
kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III sebagai junior (adik letting
Terdakwa-I) tentang kejadian yang dialaminya pada tanggal 8 Juli
2015 dan Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung terpengaruh cerita
Terdakwa-I tanpa bertanya lebih jauh tentang kebenaran cerita
Terdakwa-I tersebut dan hal itu akhirnya membuat Terdakwa-II dan
Terdakwa-III merasa kaget dan timbul perasaan jengkel serta emosi
tidak terima seniornya diperlakukan demikian oleh Saksi-1, Kemudian
para Terdakwa sepakat untuk menemui dan membuat perhitungan
dengan Saksi-1di tempat Saksi-1 betugas di Perempatan
JalanTanjung Karang Ampenan Mataram. Selanjutnya para Terdakwa
mengendarai sepeda motor menuju ke Perempatan Jalan Tanjung
Karang Ampenan Mataram. Karena waktu masih pagi Saksi-1dan
Saksi-2 yang berjaga di Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan
Mataram belum datang lalu para Terdakwa menunggu di warung.
5. Bahwa benar setelah menunggu selama kurang lebih 5 (lima)
menit, selanjutnya para Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 datang
berboncengan mengendarai sepeda motor dan behenti di pinggir jalan
memarkirkan sepeda motor lalu Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan menuju
ke perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan menempati pos jaga
masing-masing untuk mengatur lalu lintas .Setelah Saksi-1 dan Saksi2 berada di pinggir jalan dan mengatur lalu lintas yang mulai padat
dan ramai, kemudian para Terdakwa yang berpakaian preman (Saksi/ -1 masih ……

49
1 masih belum kenal/tahu Para Terdakwa anggota TNI) mendatangi
Saks-1. Setelah tiba berada di dekat tempat saksi-1 bertugas lalu para
Terdakwa menyatakan ketidakterimaan atas kejadian kemarin dan
Terdakwa-I langsung bertanya kepada Saksi-1 “Kamu yang kemarin”
di jawab oleh Saksi-1 “Iya kenapa”. Karena niat dari awal para
Terdakwa ingin membuat perhitungan kepada Saksi-1 tetap Saksi-1
yang merasa tidak mempunyai permasalahan dengan para Terdakwa
selanjutnya Saksi-1 tidak mau menanggapi tentang apa yan diinginkan
oleh para Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap melajutkan bertugas
mengatur lalu lintas yang mulai padat ramai,tetapi para Terdakwa
justeru terus mengerubungi dan mendesak-desak Saksi-1 dengan
perkataan-perkataan yan Saksi-1 bingung mau majawab/menangapi
apa sehingga pertengkaran mulutpun tidak dapat dihindarkan. Para
Terdakwa terus mengerubungi Saksi-1 sambil mendorong-dorong
badan Saksi-1 ke belakang dan salah satu dari Terdakwa yaitu
Terdakwa-II berkata kepada Saksi-1 “Kamu bilang apa sama abang
saya,kamu nantang abang saya?”,karena Saksi-1 merasa tidak
pernah menantang dan tidak mempunyai masalah dengan TerdakwaI,maka Saksi-1 pun tidak menjawab.Tetapi para Terdakwa terus
mengerubungi dan mendorong-dorong Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang berdiri di pinggir jalan
melihat Saksi-1 dikerubungi dan didorong-dorong oleh para Terdakwa
lalu Saks-2 mendatangi ketempat Saksi-1 dengan tujuan melerai
sambil Saksi-2 berkata “Ada apa ini,jangan berkelahi-jangan
berkelahi.” Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justeru tidak
terima oleh para Terdakwa. Terdakwa-I malah mengeluarkan katakata kasar menantang Saksi-1 dengan mengatakan “Lepas
seragammu”. Karena Saksi-2 tidak tahu menahu dan tidak punya
masalah dengan Terdakwa-I, maka Saksi-2 pun tidak menanggapi
tantangan Terdakwa-I tersebut. Kemudian tiba-tiba kerah baju Saksi-2
justeru dipegang oleh Terdakwa-II denganmenggunakan tangan kiri
lalu ditarik oleh Terdakwa-II ke depan/hadapan muka Terdakwa-II
sambil Terdakwa-II menucapkan kata-kata menantang Saksi-2
dengan mengatakan “Lepas baju kamu,Kamu kira kamu Polisi saya
tidak takut Bajingan”. Tetapi Saksi-2 tidak menanggapi tantangan
Terdakwa-II yang masih memegang kerah baju Saksi-2 kembali
memegang/menekan leher Saksi-2 dengan menggunakan dua tangan
Terdakwa-2 lalu mendorong Saksi-2 ke seberang jalan sejauh 20(dua
puluh) meter untuk menjauhkan dari tempat Saksi-1.
7. Bahwa benar Saksi-1 melihat leher Saksi-2 dipegang dan
didorong oleh Terdakwa-II kebelakag akhirnya Saksi-1 melihat situasi
tidak kondusif dan telah mengarah pada perlawanan terhadap petugas
Polisi yan sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas lalu Saksi1 berusaha mengusir para Terdakwa dari tempat Saksi-1 bertugas
tetapi Terdakwa-I justru tidak terima dan langsung memukul Saksi-1
dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke wajah Saksi-1 lalu
Terdakwa-I menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan
kearah bagian rusuk Saksi-1 sebelah kanan tetapi Saksi-1 berusaha
untuk menangkis. Tetapi Terdakwa-I terus menyerang degan pukulan
tangan dan tendangan namun Saksi-1 tetap berusaha menangkis
pukulan dan tendangan kaki ke arah tubuhnya yang dilakukan oleh
Terdakwa-I sehingga Saksi-1 sempat terjatuh terkena tendangan kaki
kanan Terdakwa-I. Karena Terdakwa terus menyerang akhirya Saks-1
/ berusaha …….
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berusaha membalas serangan pukulan dan tendangan yang dilaukan
oleh Terdakwa-I kepada Saksi-1 dengan memukul dan menendang
Terdakwa-I supaya tidak lagi menendang dan memukul Saksi-1 lagi
sehingga Terdakwa-I juga sempat terkena balasan pukulan dari Saksi1 dan Terdakwa-I juga sempat terjatuh. Pada saat Saksi-1 berusaha
membalas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, posisi TerdakwaIII yang berdiri di belakang Saksi-1 langsung menarik baju rompi
Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke belakang. Pada saat Saksi-1
jatuh ke belakang tersebut Terdakwa-I langsung menendang dan
pada saat Saksi-1 berusaha akan berdiri baju rompi Saksi-1 kembali
ditarik oleh Terdakwa-III sehingga Saksi-1 jatuh lagi ke belakang dan
Terdakwa-I kembali menendang Saksi-1 yang sudah terjatuh tersebut.
8.
Bahwa benar bersamaan waktu dengan Terdakwa-I dan
Terdakwa-III mengeroyok Saksi-1,ditempat lain berada di seberang
jalan Perempatan Jalan Tanjung Karang Ampena Mataram juga terjadi
saling dorong-mendorong antara Terdakwa-II dengan Saksi-2.
Terdakwa-II terus memegang/mencengkeram leher Saksi-2 sehingga
Saksi-2 sempat akan terjatuh tetapi Saksi-2 berusaha bertahan untuk
tetap berdiri dan berusaha melepas diri dari dua tangan Terdakwa-II
yang mencengkeram
dan menekan lehernya tersebut.Tetapi
Tedakwa-II malah mengira Saksi-2 melawan sehingga Terdakwa-II
langsung memukul kearah bagian wajah Saksi-2 tetapi Saksi-2
berusaha menangkis pukuan Terdakwa-II tersebut dengan
menggunakan tangannya dan sempat membalas pukulan yang
dilakukan oleh Terdakwa-II tersebut dan pukulan Saksi-2 sepat
mengenai wajah Terdakwa-II sehingga sempat terjadi saling pukul
antara Terdakwa-II dengan Saksi-2.
9.
Bahwa benar dengan terjadinya keributan di perempatan Jalan
Raya Ampenan Mataram situasi di jalan tersebut mejadi macet karena
banyak
masyarakat
pengguna
jalan
yang
berhenti
menonton/menyaksikan adanya keributan tersebut, Hal itu telah
membuat para Terdakwa merasa takut akan diamuk oleh massa
sehingga para Terdakwa berlarian meyelamatkan diri meninggalkan
tempat Saksi-1 dan saksi-2 bertugas. Terdakwa-III lari megambil
sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor kearah Utara
Perempatan Jalan Raya Tanjung Karang Ampenan sedagkan
Terdakwa-I dan Terdakwa-II lari dan tidak sempat lagi mengambil
sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-I
semula tertinggal di pinggir jalan.
10. Bahwa benar kejadian keributan yang terjadi di pinggir jalan
Raya Tanjung Karang Ampenan akhirnya beritanya tersebar diketahui
satuan para Terdakwa yaitu Yonif 742/Swy dan Korem 162/WB serta
satuan Saksi-1 san Saksi-2 Polda NTB. Untuk menghindari supaya
kejadian tersebut tidak meluas selanjutnya pada hari itu juga sekira
pukul 09.00 Wita diadakanpertemuan di ruang rapat Korem 162/WB
yabg dihadiri oleh Kapolda NTB,Kasrem 162/WB dan Dan Yonif
742/Swy dengan mempertemukanantara para Terdakwa dengan
Saksi-1 dan Saksi-2 akhirnya baru Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui
bahwa para Terdakwa ternyata adalah anggota TNI yang berdinas di
Yonif 742 di Yonif 742/Swy.
11. Bahwa benar meskipun telah diadakan perdamaian karena
kejadian diperempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan tersebut
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terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa
diserahkan oleh Danyonif 742/Swy ke Denpom IX/2 Mataram untuk
diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan
terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa-I telah memukul
tubuh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal
sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan pelipis Saksi-1 selain itu
Terdakwa-I juga telah menendang tubuh Saksi-1 dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut/tulang
rusuk sebelah kanan Saksi-1.Kemudian Terdakwa-II telah menarik
tubuh Saksi-2 sebanyak 2(dua) kali hingga menyebabkan Saksi-2
jatuh 2(dua) kali dan pada saat Saksi-2 dalam keadaaan jatuh
kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-I menendang tubuh
Saksi-2.Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-II telah
menarik paksa kerah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri
dengan memegang/menekan dan mencengkeram leher Saksi-2 serta
mendorongnya ke belakang sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter
hingga ke seberang jalan dengan menggunakan dua tangannya.
13.
Bahwa benar tindak kekerasan yang dilakukan oleh para
Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang melaksanakan
tugas
mengatur
lalu
lintas
tersebut
merupakan
bentuk
perlawanandengan melalui kekerasan terhadap pejabat yang sedang
menjalankan tugas yang sah karena Saksi-1 dan Saksi-2
melaksanakan tugas mengatur lalu lintas di jalan tesebet berdasarkan
Surat Perintah Kepala Satuan Brimod Polda
NTB Nomor :
Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-2
melaksanakan tugas dinas mengatur lalu lintas di Perempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan Mataram NTB memakai pakaian dinas Polri
dengan segala atribut resmi yang melekat padapakaian dinas yang
dikenakan dan para Terdakwa mengetahui hal itu tetapi para Terdakwa
tetap melalukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa alasan
yang dapat diterima.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “
Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang yang
sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut
kewajiaban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi
pertolongan kepadanya“ telah terpenuhi.
Unsur ketiga
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ketiga “ Jika dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu” tersebut Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
1.
Bahwa yang dimaksud dengan ”Jika dilakukan dua orang atau
lebih dengan bersekutu” adalah jika para pelaku bersatu secara sadar
dan bekerjasama untuk melakukan kejahatan itu. Bukan karena
kebetulan masing-masing bersamaan waktu melakukan kejahatan
tersebut. Apabila mereka di pandang bersatu, maka kebersatuan itu
dipandang ada apabila deket sebelum melakukan kejahatan itu telah
ada pengertian dan kesadaran bersama walaupun terbentuknya rasa
keberatuan itu hanya dengan suatu isyarat misalnya kedipan mata,
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gerakan tangan, mimik dan lain sebagainya. Jadi kebersatuan itu mesti
terjadi sebelum melakukan kejahatan tersebut.
2.
Bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu ialah ada yang
mempersatukan para petindak.Yang mempersatukannya adalah unsur
kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau
tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa
kesengajaan mereka ditujukan kepada kerja sama itu.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat
oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain
berupa surat dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015
sekita pukul 06.00 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-2 berolah
raga ke Pantai Loang Balong Ampenan Mataram dengan mengendarai
dua sepeda motor. Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III
sedangkan Terdakwa-II mengendarai motor milik pacar Terdakwa-I
Nopol DR 6320CE. Setelah berolah raga kurang lebih selama satu
jam. Selanjutnya pada sekira pikul 07.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II
dan Terdakwa-III pulang menuju ke rumah kediaman Danyonif
742/Swy melewati Jalan Tanjung Karang Ampenan, tetapi dalam
perjalanan pilang sebelum sampai melewati Jalan Tanjung Karang
Ampenan, Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-III
kalu kemarin Terdakwa-1 telah dimaki-maki oleh Polisi (Bripda Denny
Adwiyana) (Saksi-1) yang sedang berjaga diperempatan Jalan
Tanjung Karang Ampenan. Mendengar cerita Terdakwa-I tersebut,
Terdakwa-II dan Terdakwa-III berhenti di depan sebuah warung kios di
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan menunggu
kedatangan Saksi-1.
2.
Bahwa benar setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian
Saksi-1 datang bersama satu orang anggota Polisi yaitu Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2) berboncengan mengendarai
sepeda motor untuk melaksanakan tugas jaga di perempatan Jalan
Tanjung karang Ampenan dan langsung memakirkan sepeda motor
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Setalah
Saksi-1 dan Saksi-2 memakirkan sepeda motor, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-III berada dekat Saksi-1,
Terdakwa-I langsung berkata “ Kamu yang kemarin”, dijawab oleh
Saksi-1
“Iya
kenapa”.
Terdakwa-I
Terdakwa-II,Terdakwa-III
menyampaikan tidak terima atas makian yang dilakukan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa-I kemarin. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut
antara Terdakwa-I dengan Saksi-1. Terdakwa-I bersama Terdakwa-II
langsung mendorong badan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-II
berkata “Kamu bilang apa sama abang saya, kamu nantang abang
saya?”,tetapi Saksi-1 tidak mrnjawab. Melihat Saksi-1 bertengkar
dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi-2
datang untuk melerai dengan berkata “Ada apa ini, jangan berkelahi,
jangan berkelahi”. Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justru
kerah baju Saksi-2 dipegang dan ditarik oleh Terdakwa-2 dengan
menggunakan dua tangan lalu mendorong Saksi-2 untuk dijauhkan
dari tempat Terdakwa-I dengan Saksi-1 yang sedang bertengkar
mulut.
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3.
Bahwa benar setelah Saksi-2 dijauhkan dari tempat Terdakwa-I
dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-I dengan saksi-1 berkelahi
didahului oleh Terdakwa-I menendang bagian perut/rusuk Saksi-1
dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa-1 sebanyak satu kali dan
dibalas oleh Saksi-1 menendang perut Terdakwa-I dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali,lalu terjadi saling adu
pukul antara Terdakawa-I dan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-I
berkelahi dengan Saksi-1 Terdakwa-III berusaha membantu
Terdakwa-I dengan menarik rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh
pada saat Saksi -1 terjatuh, Terdakwa-III langsung menendang Saksi1. Pada saat yang sama tidak jauh dari tempat Terdakwa-I bersama
Terdakwa-III berkelahi dengan Saksi-1, Terdakwa-II dengan Saksi-2
masih dorong-dorongan di seberang jalan. Terdakwa-II memegang
leher Saksi-2 dengan menggunakan dua tangan dan mendorong
Saksi-2 ke belakang sehingga Saksi-2 hampir jatuh. Setelah lama
terjadi perkelahian tiba-tiba datang satuorang berpakaian jaket hitam
dan celana coklat berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan
sangkur ditangan berusaha menghentikan perkelahian tersebut.
Karena situasi di jalan ramai dan banyak orang yang melihat, akhirnya
Terdakwa-I dan Terdakwa-II lari menyelamatkan diri pulang ke rumah
kediaman Dan Yonif 742/Swy dan meninggalkan motor serta HP merk
Nokia milik Terdakwa-I yang jatuh pada saat berkelahi tidak diambil
sedangkan Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai
motor.
4. Bahwa benar perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Teardakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/diperiksa di
satuan. Ada saat diperiksa Terdakwa-I. Terdakwa-II dan Terdakwa-III
mengakui telah melakukan perkelahian dengan dua anggota Polisi
yang sedang berjaga di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
Kemudian karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, selanjutnya perkara
tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.
5.
Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi2 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak pada alis kiri
sedangkan Saksi-2 luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et
Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram
Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani
oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya a.n. Denny Adwiyana
dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya disimpulkan bahwa luka
tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga
“menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah
terpenuhi.
Unsur keempat
Menimbang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan luka-luka” yaitu
dimana si pelaku berkehendak atau mempunyai tujuan agar dengan
perbuatannya tersebut orang lain menderita sakit atau perasaan tidak
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54
enak dan si pelaku melakukannya bisa dengan menendang, memukul,
menampar, menusuk dan sebagainya.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti
lain berupa surat dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian
Saksi-1 datang bersama satu orang anggota Polisi yaitu Bripda Ida
Bagus Gerda Redita Destanthya (Saksi-2) berboncengan mengendarai
sepeda motor untuk melaksanakan tugas jaga di perempatan Jalan
Tanjung karang Ampenan dan langsung memakirkan sepeda motor
dekat perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan Mataram. Setalah
Saksi-1 dan Saksi-2 memakirkan sepeda motor, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II san Terdakwa-III berada dekat Saksi-1,
Terdakwa-I langsung berkata “ Kamu yang kemarin”, dijawab oleh
Saksi-1 “Iya kenapa”. Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III
menyampaikan tidak terima atas makian yang dilakukan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa-I kemarin. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut
antara Terdakwa-I dengan Saksi-1. Terdakwa-Ibersama Terdakwa-II
langsung mendorong badan Saksi-1 ke belakang dan Terdakwa-II
berkata “Kamu bilang apa sama abang saya, kamu nantang abang
saya?”,tetapi Saksi-1 tidak menjawab. Melihat Saksi-1 bertengkar
dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi-2
datang untuk melerai dengan berkata “Ada apa ini, jangan berkelahi,
jangan berkelahi”. Tetapi Saksi-2 yang bermaksud ingin melerai justru
kerah baju Saksi-2 dipegang dan ditarik oleh Terdakwa-2 dengan
menggunakan dua tangan lalu mendorong Saksi-2 untuk dijauhkan
dari tempat Terdakwa-I dengan Saksi-1 yang sedang bertengkar
mulut.
2.
Bahwa benar setelah Saksi-2 dijauhkan dari tempat Terdakwa-1
dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-I dengan saksi-1 berkelahi
didahului oleh Terdakwa-I menendang bagian perut/rusuk Saksi-1
dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa-1 sebanyak satu kali dan
dibalas oleh Saksi-1 menendang perut Terdakwa-I dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali,lalu terjadi saling adu
pukul antara Terdakawa-I dan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-I
berkelahi dengan Saksi-1 Terdakwa-3 berusaha membantu TerdakwaI dengan menarik rompi Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh pada saat
Saksi -1 terjatuh, Terdakwa-3 langsung menendang Saksi-1. Pada
saat yang sama tidak jauh dari tempat Terdakwa-I bersama TerdakwaIII berkelahi dengan Saksi-1, Terdakwa-II dengan Saksi-2 masih
dorong-dorongan di seberang jalan. Terdakwa-2 memegang leher
Saksi-2 dengan menggunakan dua tangan dan mendorong Saksi-2 ke
belakangsehingga Saksi-2 hampir jatuh. Setelah lama terjadi
perkelahian tiba-tiba datang satu orang berpakaian jaket hitam dan
celana coklat berteriak-teriak sambil menghunus-hunuskan sangkur
ditangan berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Karena situasi
di jalan ramai dan banyak orang yang melihat, akhirnya Terdakwa-I
dan Terdakwa-II lari menyelamatkan diri pulang ke rumah kediaman
Dan Yonif 742/Swy dan meninggalkan motor serta HP merk Nokia
milik Terdakwa-I yang jatuh pada saat berkelahi tidak diambil
sedangkan Terdakwa-III masih sempat lari dengan mengendarai
motor.
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3.
Bahwa benar perkelahian yang terjadi di Jalan Tanjung Karang
Ampenan akhirnya diketahui oleh Danyonif 742/Swy, selanjutnya
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III diinterogasi/diperiksa di
satuan. Ada saat diperiksa Terdakwa-I. Terdakwa-II dan Terdakwa-III
mengakui telah melakukan perkelahian dengan dua anggota Polisi
yang sedang berjaga di perempatan Jalan Tanjung Karang Ampenan.
Kemudian karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, selanjutnya perkara
tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.
4.
Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh
Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi-1 dan Saksi2 tersebut, Saksi-1 mengalami lika lecet dan bengkak pada alis kiri
sedangkan Saksi-2 luka gores pada leher. Berdasarkan Visum Et
Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram
Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 dan Nomor :
Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani
oleh dr. Ayu Setyowati dalam pemeriksaannya a.n. Denny Adwiyana
dan Ida Bagus Gerda Redita Destanthya disimpulkan bahwa luka
tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
5.
Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 dalam melaksanakan tugas
jaga sebagai pengatur lalu lintas diperempatan Jalan Tanjung
Ampenan Mataram dibekali dengan surat perintah Kasatpom
Brimobda NTB Nomor : Sprin/276/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang
pelaksanaan Program Quick Wins Polri sebagai penggerak revolusi
mental di ruang publik.
6.
Bahwa benar terhadap terjadinya pengeroyokan yang dilakukan
oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Saksi-1 dan
Saksi -2 tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 sekira pikul
09.30 Wita diadakan pertemuan di ruang rapat Korem 162/WB yang
dihadiri oleh Kapolda NTB, Kasrem 162/WB dan Danyonif 742/Swy
dengan mempertemukan antara Terdakwa-I, Terdakwa-II dan
Terdakwa-III dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diadakan perdamaian.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat
“Yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini
telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
‘’Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang
menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana dalam pasal 212 KUHP jo Pasal 214 ayat (2)
ke -1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengenai ketidak
terbuktian Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa Majelis berpendapat tidak dapat diterima dan ditolak.
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Menimbang

:

Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya
alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa,
maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat
dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya karena para
Terdakwa tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-1 dan Saksi-2
yang sedang melaksanakan tugas mejaga ketertiban dan kelancaran
lalu lintas.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mencerminkan sikap
dan perilaku para Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang
berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan
rasa sakit pada diri Saksi-1 dan Saksi-2 dan dapat mencemarkan citra
atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat dan dapat
menimbulkan gesekan antara TNI dengan Polri di daerah kesatuan
para Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang

:

Bahwa adanya fakta dipersidangan adalah para Terdakwa
dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah berdamai serta tidak adalagi
dendam maka dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih
meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan
sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si
Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima
tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan
dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengijinkan
bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam
masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara
pelaku dengan korban.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga negara
yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang :

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan :
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga membuat
lancar persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa minta maaf kepada korban.
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- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan para Terdakwa dapat
merusak citra TNI dimata
masyarakat khususnya kesatuan para Terdakwa.
- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta
Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI yang menjadi
pedoman bersikap, bertindak bagi prajurit TNI.
Menimbang

:

Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai
diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik
dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana
bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu
pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama
waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih
berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina
serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan
tersebut.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan Oditur
Militer tentang penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang
memohon agar para Terdakwa dipidana dan bukan pidana bersyarat
Majelis berpendapat tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum
pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para
Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan akan
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Bripda Deny Adwiyana.
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit
tanggal 9 Juli 2015 a.n Ida Bagus Gerda Redita Destanthya.
- Sprin melaksanakan program 6 Quick Wins Polri dari Kasat
Brimob Polda NTB Nomor : Sprin/376/VII/2015 tanggal 1 Juli
2015.
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Photo :
- Photo sepeda motor Honda Vario hitam Nopol DR 6320 CE
- Photo HP merk Nokia warna hitam model RM-944
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada hubungan dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim
berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa
sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Mengingat

:

Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a
KUHP jo Pasal 190 ayat ( 1) Jo ayat (4) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 31 thun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

:

1.
Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-I : Wahyu
Purnomo, Prada NRP. 31120247850992, Terdakwa-II : Dedy Hermawan, Prada NRP.
31130625600793 dan Terdakwa-III : Cahyo Sujiwo, Prada NRP. 31130234301092,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas
yang sah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang
mengakibatkan luka-luka”
2.
Memidana
masing :

para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

-Terdakwa-I selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.
-Terdakwa-II selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
-Terdakwa-III selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan Perintah pidana tersebut
tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang
menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau
melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam Pasal 8
Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa
percobaan habis.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/197/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli
2015 a.n Bripda Deny Adwiyana
- Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/198/VII/2015/Rumkit tanggal 9 Juli
2015 a.n Ida Bagus Gerda Redita Destanthya.
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- Sprin melaksanakan program 6 Quick Wins Polri dari Kasat Brimob
Polda NTB Nomor : Sprin/376/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.
Photo :
- Photo sepeda motor Honda Vario hitam Nopol DR 6320 CE.
- Photo HP merk Nokia warna hitam model RM-944.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.

Menetapkan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari 16 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. LETKOL LAUT (KH), NRP. 12365/P
sebagai Hakim Ketua serta oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP.
581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, SH,MH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P
sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua
di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H.,MH. LETKOL CHK
NRP.
11980021130172, Tim Penasehat Hukum LETDA CHK RISWAN EFENDI,SH,NRP
11130028260887,
Panitera SUNARDI, SH, KAPTEN CHK NRP 548423 serta
dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P
HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 591675

BAGUS PARTHA WIJAYA S.H.,M.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P
PANITERA
Ttd

SUNARDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 548423
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

SUNARDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 548423
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