PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 51 - K / PM.III-14 / AD /XII/ 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 :
Nama lengkap
Pangkat / Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaran
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dimas Anggara Putra Dewa.
Serda / 21130119650693.
Baintel Tim 3 C
Deninteldam IX/Udayana. (BP Ton Ang Denmadam)
Denpasar, 3 Juni 1993
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Praja Raksaka Blok C Nomor 47 Kelurahan
Kepaon Denpasar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas .
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-29/A29/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Memperhatikan

: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam
IX/Udayana Nomor : Kep / 770 / XI / 2016 tanggal 13 Desember
2016.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
Nomor : Sdak /50/ XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016.
3.

III-14

Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor
Tapkim/ 59 / PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember
2016.
b.
Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/ 53 /PM III14/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
c. Penunjukan
Panitera
Pengganti
Nomor
:
Taptera/52/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

4. Surat
tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

:

1.
Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /50/
XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016, didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
/ 2. Hal-hal ……..
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2.
Hal-hal yang diterangkan oleh 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 :
a.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan Ringan”
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat (1)
KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
c.

Memohon agar barang bukti berupa :
1) Berupa barang :
Pisau lipat merk Eiger warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
2) Berupa surat :
3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum
Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di
Rumah Sakit Tk. II Udayana a.n. Dewi Andariani
Tetap dilekatkan dala berkas perkara

d.
Membebankan
Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)
2.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sedang
sakit dan dalam masa pengobatan dan sangat menyesal atas
kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh
karena itu Terdakwa mohon kepada Mejelis Hakim agar dijatuhi
hukuman yang seringan-ringannya.
Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Primair:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga
puluh satu bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam bulan Desember dua ribu enam belas di jalan Gajah
Mada Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat-tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan”.
/ Perbuatan …….
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Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013, melalui pendidikan Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana
selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda NRP
21130119650693 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan
kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan
setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang
dengan pangkat Serda dan saat ini Terdakwa BP di Ton Ang
Denmadam IX/Udayana.
/
b.
Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Dewi Andariani (Saksi-1) lewat media social (facebook) kemudian
pada awal tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan
pacaran, hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan
kurang lebih 2 (dua) tahun selanjutnya pada tanggal 30 Desember
2015 Saksi-1 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa
melalui media sosial dengan alasan Terdakwa sering emosi dan
berkata kasar.
c.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 08.00
Wita Terdakwa melaksanakan tugas siaga malam tahun baru 2016 di
Ton Ang Denmadam IX/Udayana. Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa
ijin keluar markas untuk makan ke rumahnya namun Terdakwa pergi
ke Denpasar Festival di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar untuk
mencari dan bertemu dengan Saksi-1, setelah melihat Saksi-1
selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menanyakan perihal
perubahan sikap Saksi-1 terhadap Terdakwa yang tidak mau
mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari Terdakwa.
Kemudian Saksi-1 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi Terdakwa
mengetahui jika Saksi-1 sering On Line di media sosial Facebook,
mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya
Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger dari dalam
tasnya dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan gagang pisau
lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan mengenai paha
sebelah kanan sebanyak satu kali.
d.
Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1
selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa mengirim
ancaman melalui pesan di media sosial (line) kepada Saksi-1 dengan
kata-kata yang intinya akan mengintai dan membunuh dengan
memenggal kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa takut akan
ancaman dari Terdakwa tersebut.
e.
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.

/ Subsidair …….
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Subsidair :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga
puluh satu bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaktidaknya dalam bulan Desember dua ribu enam belas di jalan Gajah
Mada Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat-tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan ringan”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2013, melalui pendidikan Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana
selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda NRP
21130119650693 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan
kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan
setelah lulus ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang
dengan pangkat Serda dan saat ini Terdakwa BP di Ton Ang
Denmadam IX/Udayana.
b.
Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.
Dewi Andariani (Saksi-1) lewat media social (facebook) kemudian
pada awal tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan
pacaran, hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan
kurang lebih 2 (dua) tahun selanjutnya pada tanggal 30 Desember
2015 Saksi-1 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa
melalui media sosial dengan alasan Terdakwa sering emosi dan
berkata kasar.
c.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 08.00
Wita Terdakwa melaksanakan tugas siaga malam tahun baru 2016 di
Ton Ang Denmadam IX/Udayana. Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa
ijin keluar markas untuk makan ke rumahnya namun Terdakwa pergi
ke Denpasar Festival di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar untuk
mencari dan bertemu dengan Saksi-1, setelah melihat Saksi-1
selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menanyakan perihal
perubahan sikap Saksi-1 terhadap Terdakwa yang tidak mau
mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari Terdakwa.
Kemudian Saksi-1 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi Terdakwa
mengetahui jika Saksi-1 sering On Line di media sosial Facebook,
mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya
Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger dari dalam
tasnya dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan gagang pisau
lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan mengenai paha
sebelah kanan sebanyak satu kali.
d.
Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1
selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa mengirim
ancaman melalui pesan di media sosial (line) kepada Saksi-1 dengan
kata-kata yang intinya akan mengintai dan membunuh dengan
memenggal kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa takut akan
ancaman dari Terdakwa tersebut.
/ e. Bahwa ……
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e.
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
f.
Bahwa atas perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi-1 tidak
mengalami luka-luka dan tidak mendapatkan halangan dalam
melakukan kegiatan sehari-hari.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan dakwaan :
Primair

: Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Subsidair

: Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia
benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan
kepadanya.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut
mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang :

Bahwa di persidangan Terdakwa
tidak didampingi
Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :

Terdakwa menyatakan tidak

oleh

Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Gede Alit Suarta
PNS II/B/ 196305041998031001
Tamudi Ton Ang
Denmadam IX/Udayana
Denpasar, 4 Mei 1963.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu
Jalan Wibisana Barat Gang H Nomor
18 Denpasar – Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2015
sejak Terdakwa masuk menjadi anggota di Ton Ang Denmadam
IX/Udayana, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas
hubungan kedinasan tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa …….
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2.
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi dan Terdakwa
bersamaan waktunya melaksanakan tugas Dinas Dalam dan pada
saat itu dalam situasi siaga, dinas dalam atau piket dimulai dari pukul
08.00 Wita (tanggal 31 Desember 2015) sampai pukul 08.00 Wita
(tanggal 1 Januari 2016) tugas dinas dalam yaitu standby di Ton Ang
Denmadam IX/Udayana mengantisipasi adanya permintaan kendaraan
Bus atau Truk sebagai fasilitas dinas kemudian sekira pukul 15.00
Wita Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk makan ke rumahnya
kemudian Terdakwa kembali melaksanakan tugas piket ke Ton Ang
Denmadam IX/Udayana setengah jam berikutnya . Selanjutnya
Terdakwa pada malam sampai keesokan harinya tidak ada ijin keluar
markas dan Terdakwa selalu ada dalam areal Ton Ang kemudian pada
pagi harinya Saksi dengan Terdakwa melakukan bersih-bersih di
sekitar markas sampai Saksi dan Terdakwa melaksanakan serah
terima jaga dengan pengganti jaga yang baru sekira pukul 08.00 Wita
pada tanggal 1 Januari 2015.
3.
Bahwa Saksi mendengar Terdakwa melakukan pemukulan
terhadap pacarnya atas nama Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3) pada
tanggal 31 Desember 2015 di areal Denpasar Festivalsetelah tahun
baru 2016 di teman-teman kantor.
4.
Bahwa sepanjang malam tanggal 31 Desember 2015 -1 Januari
2016 Terdakwa ada di Ton Ang dan tidak ada pergi keluar.
5.
Bahwa Terdakwa selama ini dapat menjalankan aktivitas di
kantor dengan baik. Sehari-hari Terdakwa melaksanakan Apel pagi
dan apel siang serta tugas-tugas lain tanpa masalah.
6.
Bahwa Terdakwa selama berada di Ton Ang lebih banyak diam
dan main HP walaupun diajak ngobrol dengan teman-teman.
Terdakwa tidak pernah membuat kegaduhan atau keonaran di Ton
Ang Denmadam IX/Udayana namun atasan selalu memperhatikan
gerak gerik dari Terdakwa.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa
keseluruhannya.

membenarkan

Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Muji Irwanto
Pensiunan
Pasuruan – Jatim, 17 April 1964.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Asrama Prajaraksaka Blok J Nomor
47 Kepaon Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi dan
Terdakwa anak pertama dari tiga bersaudara.
/ 2. Bahwa ……
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2.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun
2013 berpangkat Serda dan tugas di Deninteldam IX/Udayana namun
kesehariannya ditugaskan di Ton Ang Denmadam IX/Udayana dan
Terdakwa tinggal bersama Saksi di Asrama Kepaon Denpasar.
3.
Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3)
karena sekitar beberapa bulan yang lalu pernah datang ke rumah
untuk menemui Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kejadian
pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap terhadap Saksi-3.
4.
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa berada di
Makodam IX/Udayana karena sedang melaksanakan siaga Tahun
Baru, kemudian tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa pulang Asrama
Kepaon sehabis melaksanakan siaga Tahun Baru.
5.
Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa mengalami sakit
gangguan kejiwaan kemudian sampai dengan bulan Maret 2016
mendapatkan penanganan dokter Jiwa (Psikiater) di Rumkit Tingkat II
Udayana Denpasar. Dokter yang menangani adalah dr. Nyoman
Ratep, Sp.Kj (K) dan Terdakwa melaksanakan kontrol setiap seminggu
sekali dan setiap berobat Saksi yang mengantar Terdakwa.
6.
Bahwa satuan mengetahui jika Terdakwa mengalami gangguan
kejiwaan karena Komandan Satuan (Dandenintel) meminta hasil
kesehatan Terdakwa. Terdakwa didiagnosa mengalami skizofrenia
paranoid (gangguan kejiwaan) disimpulkan Stakes IIIP sehingga
dianjurkan untuk rutin berobat.
7.
Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan
ataupun cidera menurut penjelasan Dokter Psikiater RS TK II Udayana
bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan setelah berada di
kesatuan Deninteldam IX/Udayana.
8.
Bahwa Saksi menyesali kejadian pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi meminta kepada semua pihak
bahwa Terdakwa saat ini ataupun saat melakukan pemukulan tersebut
sedang dalam penanganan dokter Psikiater Rumkit TK II Udayana,
seharusnya Terdakwa mengkonsumsi obat dari Dokter namun
Terdakwa sekira 2 (dua) minggu tidak mengkosumsi obat- obat dari
dokter karena kesibukan di kantornya dan menurut Saksi perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa diluar kesadarannya dan Saksi
memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman.
Atas keterangan
keseluruhannya.

Saksi-2

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Saksi- 3 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan

:
:
:
:
:

Dewi Andariani
Mahasiswi
Denpasar, 29 Oktober 1995.
Perempuan
Indonesia.
/ Agama ……
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Agama
: Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Dalung Permai Blok E 2 Nomor
19, Banjar Campuhan Asri Kangin,
Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab.
Badung
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember
2013 melalui media sosial (facebook) tidak ada hubungan keluarga
hanya hubungan pacaran.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul
15.00 Wita Saksi bersama Sdri. Ni Wayan Purnawati (Saksi-4) dan
Sdri. Kadek Vidyanatha Smara sedang jalan-jalan di Jalan Gajah
Mada Denpasar (Saat Denpasar Festival/Denfes), ketika Saksi
sedang membeli makanan di salah satu stand, tiba-tiba Terdakwa
berada di belakang Saksi selanjutnya Saksi-4 dan Sdri. Kadek
Vidyanatha Smara meninggalkan Saksi menuju stand lain karena
pada saat itu ada Terdakwa yang ingin menemui Saksi, kemudian
Terdakwa mengajak Saksi ngobrol yang inti dari pembicaraan
Terdakwa kenapa Saksi tidak bisa dihubungi lewat HP atau media
social lalu Saksi menjelaskan bahwa antara Saksi dan Terdakwa
sudah tidak ada hubungan (pacaran) karena Terdakwa orangnya
cepat emosi dan sering berkata kasar, karena tidak terima Saksi
memutuskan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa mengambil
pisau lipat warna silver dengan tulisan Eiger dari tasnya dan langsung
memukul menggunakan gagang pisau lipat (pisau lipat tidak dalam
keadaan terhunus) ke arah paha sebelah kanan sebanyak 1 kali
sambil marah-marah, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari
seseorang selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi,
setelah pergi meninggalkan Saksi, Terdakwa mengirim ancaman
melalui media sosial, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan
terhadap Saksi suasana di sekitar Saksi sedang sibuk dengan
kegiatan masing-masing.
3.
Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap
Saksi karena Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan
Terdakwa melalui media social Pada tanggal 30 Desember 2015 dan
dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar.
4.
Bahwa Saksi pernah mendapat ancaman dari Terdakwa melalui
media social (Line) yang dikirim melalui nomor HP Terdakwa.
5.
Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wita
sepeda motor yang terparkir di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) unit
terbakar, dan jenis sepeda motor tersebut yaitu :
Sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, tahun 2013,
DK 2493 FE Noka : MH1JF8112DK738363, nosin :
JF81E1732609, No BPKB K-00456265 an. Ni Ketut Sri
Purnawati, S.Pd. A.U. mengalami kerusakan pada bagian jok,
bodi bagian belakang.
/ Sepeda …….
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Sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2014
DK 7668 FZ Noka MH1JFJ116EK287558, nosin :
JFJ1E1287187 No BPKB K-07104988 an. Dewi Andariani,
mengalami kerusakan pada bagian jok, bodi bagian belakang.
Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 DK
6414 OA Noka :
MH1JFH114EK232177, nosin :
JFH1E1231786, No BPKB L-07109093 an. Ni Ketut Sunaryo
mengalami kerusakan pada bagian jok bodi samping kiri.
Dengan rangkaian kejadian yang Saksi alami, Saksi menaruh
kecurigaan terhadap Terdakwa, kemungkinan besar kejadian
terbakarnya sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yang berada di
garasi rumah Saksi dilakukan oleh Terdakwa yang kemungkinan
karena sakit hati kepada Saksi karena Saksi memutuskan hubungan
pacaran dengan Terdakwa dan kejadian terbakarnya sepeda motor
sebanyak 3 (tiga) unit yang berada di garasi rumah Saksi sudah
ditangani oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kuta Utara dengan tanda
bukti lapor nomor : TBL/1/I/2016/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA
tanggal 1 Januari 2016 dan barang bukti telah diamankan oleh
Personel Polsek Kuta Utara. Namun dari hasil penyelidikan Polisi
dinyatakan tidak ada indikasi bahwa Terdakwa pelakunya.
6.
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian paha kanan dengan
ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut. Memar
tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil Visum
Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor
:
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
7.
Bahwa dari luka memar yang dialami Saksi akibat pemukulan
yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menyebabkan penyakit yang
memerlukan pengobatan dan tidak menghalangi Saksi untuk
melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai Mahasiswi Saksi tetap
dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di Kampus.
8.
Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah berkunjung ke
rumah Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf, Saksi dan
keluarga Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta saat ini
antara Saksi dengan Terdakwa telah kembali menjalin hubungan
pacaran.
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa
keseluruhannya.

membenarkan

Saksi- 4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

: Ni Wayan Purnawati
: Swasta.
: Denpasar, 26 April 1975
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
/ Alamat …….
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Alamat tempat tinggal

: Jalan Salya Gang IV Nomor 2
Denpasar Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 di
rumah ipar Saksi (Ibu Sri Purnawati) dan antara Saksi dengan
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Kamis tnggal 31 Desember 2015 sekira pukul
15.00 Wita Saksi bersama Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3) dan Sdri.
Kadek Vidyanatha Smara sedang membeli makanan di salah satu
stand, tiba-tiba Terdakwa berada di sana dengan menggunakan
pakaian dinas PDL loreng dan menggunakan jaket warna krem,
Terdakwa pada saat itu datang sendirian selanjutnya Saksi dan Sdri.
Kadek Vidyanatha Smara pergi ke timur untuk membeli minuman dan
meninggalkan Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi mengatakan kepada
Saksi-1 “Dewi tante jalan dulu ya” lalu beberapa menit kemudian
Saksi-1 menemui Saksi dan duduk sebentar, Saksi bertanya kepada
Saksi-1 “kok tiba-tiba Dimas datang” Saksi-1 menjawab saya tidak
tahu tante Dewi tidak ada sms atau telpon Dimas” selanjutnya Saksi,
Saksi-1 dan Sdri. Kadek Vidyanatha Smara melanjutkan jalan-jalan
sampai pukul 17.00 Wita
.
3.
Bahwa Saksi-3 tidak ada menceritakan pemukulan yang
dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 kepada Saksi dan Saksi hanya
bertanya kepada Saksi “Dimasnya kemana kok gak ikut kesini “
Saksi-3 menjawab “sudah pulang tant… “
4.
Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan
Terdakwa terhadap Saksi-3 karena Saksi berada sekitar 10 (sepuluh)
meter dari Saksi-3 dan Saksi tidak mengetahui dengan alat apa
Terdakwa memukul Saksi-3 serta Saksi juga tidak mengetahui apakah
saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 ada yang
melihat atau tidak.
5.
Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 mengalami luka
memar di bagian paha sebelah kanan dan alasan Terdakwa
melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi-3 memutuskan
hubungan pacaran dengan Terdakwa.
6.
Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3
agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

:
:
:
:
:
:

Ni Ketut Sri Purnawati.
PNS (Guru TK Dharma Praja)
Denpasar, 2 April.
Perempuan.
Indonesia.
Islam.
/ Alamat ….

11
Alamat tempat tinggal

: Perum Dalung Permai Blok E 2
Nomor 19, Banjar Campuhan Asri
Kangin, Desa Dalung Kec. Kuta
Utara Kab. Badung

.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dua tahun yang lalu di
rumah Saksi di Daerah Dalung Badung. Terdakwa merupakan teman
dekat (pacar) anak kandung Saksi yaitu Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3)
sedangkan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa mengetahui Saksi-3 dengan Terdakwa ada hubungan
pacaran sejak dua tahun lalu ketika Terdakwa sering datang ke rumah
Saksi untuk bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa sering mengajak
Saksi-1 pergi jalan-jalan.
3.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI
yang bertugas di Bali sedangkan Saksi-3 sedang kuliah di Undiknas
(semester 5) Denpasar.
4.
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Saksi-3 pergi tempat
Denpasar Festival bersama dengan Sdri. Ni Wayan Purnawati (Saksi4) namun pergi dari rumah atau pulangnya sendiri. Sedangkan
Terdakwa tidak ada datang ke rumah.
5.
Bahwa pada malam tahun baru 2016 sekira pukul 01.00 Wita
Saksi, suami saksi dan Saksi-3 sudah masuk kamar dan tidur sekira
pukul 01.15 Wita Saksi-3 dan suami Saksi melihat ada api melalap 3
(tiga) buah sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi dan keluarga
berusaha memadamkan api. Saksi, suami Saksi dan Saksi-3 maupun
tetangga Saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukan
pembakaran tersebut dan di sekitar tempat kejadian tidak ada bekas
apa-apa. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kuta
Utara dengan tanda bukti lapor nomor : TBL/1/I/2016/BALI/RES
BDG/SEK KUTA UTARA tanggal 1 Januari 2016 dan barang bukti
telah diamankan oleh Personel Polsek Kuta Utara. Semula Saksi dan
keluarga mengira bahwa yang melakukan pembakaran tersebut
adalah Terdakwa, namun dari hasil penyelidikan Polisi dinyatakan
tidak ada indikasi bahwa Terdakwa pelakunya.
6.
Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 pada pagi hari Saksi sedang
di rumah dan Saksi sedang tidur-tiduran di depan TV, Saksi melihat
paha bagian kanan dari Saksi-3 memar kebiruan, lalu Saksi bertanya
kenapa, Saksi-3 menjawab bahwa Terdakwa
melakukan
penganiayaan menggunakan pisau lipat namun memukulnya
menggunakan bagian yang tumpul satu kali ke arah paha Saksi-3,
setelah itu Saksi bertanya kembali tentang apa masalahnya, Saksi-3
mengatakan penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa karena Saksi
tidak menjawab SMS Terdakwa selanjutnya setelah mendengar
penjelasan dari Saksi-3 tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa
terhadap Saksi-3, Saksi menyarankan untuk melaporkan perbuatan
Terdakwa ke pihak yang berwajib dengan maksud agar Terdakwa jera
dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
/ Atas …….
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Atas keterangan
keseluruhannya.
Menimbang :

Saksi-5

tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juni 1993
dari Bapak yang bernama Kopka (Purn) Muji Irwanto dan Ibu Sdri.
Anitiawati Sriwulan. Terdakwa merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara pada tahun 2000 Terdakwa bersekolah di SDN 11
Pedungan Denpasar dan lulus berijazah pada tahun 2005 kemudian
pada tahun 2005 Terdakwa masuk sekolah menengah pertama di
SMP Harapan Denpasar dan pada tahun 2008 lulus dengan berijasah
setelah itu Terdakwa masuk sekolah menengah atas di SMA PGRI 1
Denpasar dan lulus pada tahun 2011 dengan berijazah kemudian
masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan
Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan dan
dilantik dengan pangkat Serda dengan NRP 21130119650693
kemudian menjalani pendidikan kecabangan infanteri di Rindam
selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Deninteldam
IX/Udayana sejak Desember 2013 hingga sekarang berpangkat Serda.
2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3)
pada awal tahun 2014 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin
pacaran, hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-3 berjalan
kurang lebih 2 (dua) tahun, sekira bulan Nopember 2015 Saksi-3
menghindari Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas. Terdakwa
sering melihat Saksi-3 online di media sosial facebook namun ketika
Terdakwa nelpon tidak mau diangkat oleh Saksi-3 dan SMS yang
Terdakwa kirim tidak dibalas oleh Saksi-3 dan hal tersebut membuat
Terdakwa berpikir jika Saksi-3 telah menjalin hubungan dengan lakilaki lain yang membuat Terdakwa kecewa kemudian Terdakwa
beberapa kali bertamu ke rumah Saksi-3 di Perumahan Dalung
Permai jalan Campuhan Asri Kelurahan Dalung Kota Denpasarnamun
tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya pada tanggal 31
Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wita pada saat melaksanakan
dinas dalam di Ton Ang Denmadam IX/Udayana Terdakwa ijin ke luar
markas dengan alasan makan ke rumah tetapi Terdakwa sengaja
pergi ke lokasi pameran Denpasar Festival di Jalan Gajah Mada Kota
Denpasar untuk mencari dan bertemu dengan Saksi-3, setelah
bertemu Terdakwa sempat bertanya kenapa Saksi-3 menghindar,
kenapa tidak mau angkat telpon dan tidak mau membalas SMS dari
Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan tidak punya pulsa padahal
Terdakwa mengetahui Saksi-3 sering on line di Media sosial facebook
atas hal tersebut Terdakwa emosi dan secara spontan memukul
Saksi-1 dengan gagang pisau lipat merk Eiger warna hitam yang
dibawa oleh Terdakwa dan langsung memukul Saksi-3 sebanyak 1
(satu) kali kemudian Terdakwa pergi.
3.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa
melaksanakan siaga malam tahun 2016 sampai dengan tanggal 1
Januari 2016 bersama 14 (empat belas) orang dan yang tertua Lettu
Cba Hermanto Susila adapun yang lainnya yang Terdakwa ingat
Serma I Nyoman Supartayasa, Serka Baharudin, Serka Putu Suteja,
Pratu Alanudin dan PNS Alit.
/ 4. Bahwa .......
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4.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 dari pukul 00.00
Wita hingga pagi hari Terdakwa berada di Kantor Ton Ang Denmadam
IX/Udayana di Kesatrian Praja Raksaka Jalan Topdam IX/Udayana
Kelurahan Kepaon Kota Denpasar-Bali melaksanakan siaga malam
tahun baru 2016.
5.
Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wita
Terdakwa sedang melaksanakan siaga malam tahun baru 2016 dan
tidak pernah merasa melakukan pembakaran terhadap 3 (tiga) unit
sepeda motor milik Saksi-3 dan keluarganya.
6.
Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD sejak tahun
2013 belum pernah dijatuhi hukuman baik di Pengadilan militer
maupun oleh Ankum karena tidak pernah tersangkut tindak pidana
atau pelanggaran disiplin.
7.
Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah berkunjung ke
rumah Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf, Saksi dan
keluarga Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta saat ini
antara Saksi dengan Terdakwa telah kembali menjalin hubungan
pacaran.
8.
Bahwa Terdakwa pada saat ini masih memerlukan pengobatan
dan rehabilitasi mental/konseling Psikiatri yang dilakukan di RS Tk II
Udayana akibat adanya tindakan kekerasan yang Terdakwa dapatkan
saat masih berdinas di Deninteldam IX/Udayana.
Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa :
1.

Barang-barang :
-

2.

1 (satu) buah pisau lipat merk Eiger warna hitam..

Surat-surat :
3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di Rumah Sakit TK II
Udayana an. Dewi Andariani yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.

Menimbang :

Bahwa mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim akan
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat merk Eiger
warna hitam adalah benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk
menyakiti Saksi-3 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut
sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, bahwa barang bukti
tersebut ternyata bersesuaian dan berkaitan dengan bukti lainnya
Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian
dan walaupun keberadaannya disita dari Terdakwa Majelis berpendapat
barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

/ Bahwa ……
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Bahwa barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar hasil Visum Et
Repertum Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di Rumah Sakit
TK II Udayana an. Dewi Andariani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Karta Sawenda, S.Ked telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui oleh Terdakwa
sebagai bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
yaitu Rumah Sakit TK II Udayana pada tanggal 13 Januari 2016 yang
merupakan bukti pemeriksaan an. Dewi Andariani (Saksi-3) yang ada
kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh
karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dan
keberadaannya sejak semula dalam berkas perkara maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di
bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima)
bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda NRP 21130119650693
kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di
Rindam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serda dan saat
ini Terdakwa BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
2.
Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa kenal
dengan Sdri. Dewi Andariani (Saksi-3) menjalin hubungan pacaran,
hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-3 berjalan kurang lebih
2 (dua) tahun selanjutnya pada tanggal 30 desember 2015 Saksi-3
memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui media
social dengan alasan Terdakwa sering emosi dan berkata kasar.
3.
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul
08.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas siaga malam tahun baru
2016 di Ton Ang Denmadam IX/Udayana. Sekira pukul 15.00 Wita
Terdakwa ijin keluar markas untuk makan ke rumahnya namun
Terdakwa pergi ke Denpasar Festival di Jalan Gajah Mada Kota
Denpasar untuk mencari dan bertemu dengan Saksi-3, setelah melihat
Saksi-3
selanjutnya
Terdakwa
menghampiri
Saksi-3
dan
mennanyakan perihal perubahan sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa
yang tidak mau mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari
Terdakwa. Kemudian Saksi-3 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi
Terdakwa mengetahui jika Saksi-3 sering On Line di media social
Facebook, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi,
selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger
dari dalam tasnya dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan
gagang pisau lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan
mengenai paha sebelah kanan sebanyak satu kali.
4.
Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3
selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-3 dan Terdakwa mengirim
ancaman melalui pesan di media sosial (Line) kepada Saksi-3.

/ 5. Bahwa ......
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5.
Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut Saksi-3 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4x3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
6.

Bahwa benar luka memar yang dialami Saksi akibat pemukulan
yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menyebabkan penyakit yang
memerlukan pengobatan dan tidak menghalangi Saksi untuk
melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai Mahasiswi Saksi tetap
dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di Kampus.
Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan
Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan
pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai
ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim
mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Oditur
tindak
beratakan

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap
Terdakwa dalam perkara ini adalah Dakwaan Subsidaritas yaitu
Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidair Pasal
352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang :

Bahwa dalam pasal 351 (1) KUHP maupun Pasal 352 Ayat (1)
KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak
pidana ini, Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan “
saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam
Undang-undang maka apa yang di artikan dengan penganiayaan ini
ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang
lain yang menimbulkan atau tidak menimbulkan penyakit, atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian,
sehingga unsur-unsurnya terdiri dari :
Primair :
Unsur Kesatu

: “Barangsiapa”

Unsur Kedua

: “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau
luka pada orang lain”

Unsur Ketiga

: “Yang menimbulkan penyakit, atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau
pencarian”

Subsidair :
Unsur Kesatu

: “Barangsiapa”
/ Unsur …..
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Unsur Kedua

: “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau
luka pada orang lain”

Unsur Ketiga

: “Yang tidak menimbulkan penyakit, atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan,
jabatan atau pencarian.”

Menimbang

:

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara
Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan
dalam dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti,
maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan Subsidair,
namun apabila dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan
Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur Kesatu “Barang siapa”

Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barang siapa” Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik
jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap
tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau
perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundangundangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga
diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI–AD melalui
pendidikan Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima)
bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda NRP 21130119650693
kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di
Rindam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serda dan
saat ini Terdakwa BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /770/XI/2016
tanggal 25 Nopember 2016 bahwa benar yang diajukan ke
persidangan adalah Terdakwa Dimas Anggara Putra Dewa Serda
NRP 21130119650693.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang
diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian
dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab.
/ 4. Bahwa …….

17
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan
Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu kerena
sesuatu.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara
pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke
bawah.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Mejelis
Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.
Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit
atau luka pada orang lain“.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja menimbulkan
rasa sakit atau luka pada orang lain“ Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie
Vantoelichting
adalah
pelaku/Terdakwa
menghendaki
dan
menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta
akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
Yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit pada orang
lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku,
kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatanya
yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan
tidak enak kepada orang lain, sedangkan mengenai caranya bisa
bermacam-macam antara lain memukul, menendang,menampar,
menusuk dsb.
Yang dimaksud dengan orang lain adalah bahwa yang
menderita sakit adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang
diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis
tanggal 31 Desember 2015 pukul 08.00 Wita Terdakwa
melaksanakan tugas siaga malam tahun baru 2016 di Ton Ang
Denmadam IX/Udayana. Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ijin
keluar markas untuk makan ke rumahnya namun Terdakwa pergi ke
Denpasar Festival di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar untuk
mencari dan bertemu dengan Saksi-3.
2.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, setelah melihat
Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan
/ menanyakan ……
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menanyakan perihal perubahan sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa
yang tidak mau mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari
Terdakwa. Kemudian Saksi-3 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi
Terdakwa mengetahui jika Saksi-3 sering On Line di media social
Facebook, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi,
selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger
dari dalam tasnya dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan
gagang pisau lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan
mengenai paha sebelah kanan sebanyak satu kali.
3.
Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 menggunakan
gagang pisau dikarenakan Terdakwa emosi karena Terdakwa sering
melihat Saksi-3 online di media sosial facebook namun ketika
Terdakwa nelpon tidak mau diangkat oleh Saksi-3 dan SMS yang
Terdakwa kirim tidak dibalas oleh Saksi-3 dan hal tersebut membuat
Terdakwa berpikir jika Saksi-3 telah menjalin hubungan dengan lakilaki lain yang membuat Terdakwa kecewa kemudian Terdakwa
beberapa kali bertamu ke rumah Saksi-3 di Perumahan Dalung
Permai jalan Campuhan Asri Kelurahan Dalung Kota Denpasar
namun tidk pernah bertemu dengan Saksi-3.
4.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 setelah
melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selanjutnya Terdakwa
meninggalkan Saksi-3 dan Terdakwa mengirim ancaman melalui
pesan di media social (line) kepada Saksi-13
5.
Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengalami luka memar di bagian paha
kanan dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang
tempurung lutut. Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul
sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II
Udayana Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
6.
Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan Terdakwa memukul Saksi- dengan gagang pisau Merk
Eiger telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 sesuai dengan
hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 01/VER/I/2016 tanggal 13
Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karta
Sawenda, S.Ked.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Mejelis
Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan Sengaja mengakibatkan
rasa sakit orang lain” telah terpenuhi.
Unsur Ketiga : ”Yang
menimbulkan penyakit, atau
halangan
untuk
menjalankan
pekerjaan, jabatan atau pencarian.”
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Yang menimbulkan penyakit,

/ atau …..
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atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.”
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud menimbulkan penyakit
adalah
keadaan
yang menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat
diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain
menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit
(ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan
manusia.
Yang dimaksud dengan menimbulkan halangan untuk
menjalankan pekerjaan dan pencarian adalah bahwa akibat perbuatan
si Pelaku tersebut korban mengalami gangguan untuk menjalankan
pekerjaannya atau mata pencahariannya.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31
Desember 2015 pukul 08.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas
siaga malam tahun baru 2016 di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ijin keluar markas untuk makan ke
rumahnya namun Terdakwa pergi ke Denpasar Festival di Jalan
Gajah Mada Kota Denpasar untuk mencari dan bertemu dengan
Saksi-3.
2.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, setelah melihat
Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan menanyakan
perihal perubahan sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa yang tidak mau
mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari Terdakwa.
Kemudian Saksi-3 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi Terdakwa
mengetahui jika Saksi-3 sering On Line di media social Facebook,
mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya
Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger dari dalam
tasnya dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan gagang pisau
lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan mengenai paha
sebelah kanan sebanyak satu kali.
3.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 setelah
melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selanjutnya Terdakwa
meninggalkan Saksi-3 dan Terdakwa mengirim ancaman melalui
pesan di media social (line) kepada Saksi-3.
4.
Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi-3 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
/ 5. Bahwa ……
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5.
Bahwa luka memar di paha kanan Saksi-3 tidak menimbulkan
suatu penyakit ataupun menimbulkan halangan untuk menjalankan
pekerjaan dan pencarian, dalam hal ini Saksi-3 berstatus sebagai
Mahasiswi setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
Saksi-3 masih tetap dapat beraktivitas untuk melaksanakan
perkuliahan dan akibat luka memar yang dideritanya tidak
mengakibatkan Saksi-3 harus menjalani pengobatan dan di rawat di
rumah sakit.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ke tiga ” Yang menimbulkan penyakit,
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau
pencarian.” tidak terpenuhi.
Menimbang

:

Oleh karena unsur ketiga dakwaan primair tidak terpenuhi maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan primair.

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak
terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
Primer : "Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan
dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang

Menimbang

:

diacam

Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah
dan menyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsurunsur dalam dakwaan Subsidair.
:

Bahwa mengenai dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke-1 : ”Barangsiapa“.

Menimbang

:
Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik
jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap
tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau
perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada
perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP)
termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ......
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1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI–AD melalui
pendidikan Secaba PK 2013 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima)
bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda NRP 21130119650693
kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di
Rindam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serda dan saat
ini Terdakwa BP di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /770/XI/2016
tanggal 25 Nopember 2016 bahwa benar yang diajukan ke
persidangan adalah Terdakwa Dimas Anggara Putra Dewa Serda
NRP 21130119650693.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang
diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian
dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa
terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu kerena sesuatu.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Mejelis Hakim
berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.
Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau
luka pada orang lain“.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja menimbulkan
rasa sakit atau luka pada orang lain“ Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie Vantoelichting
adalah pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya
suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
tersebut.
Yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit pada orang lain
adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak
atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatanya yaitu
perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak
enak kepada orang lain, sedangkan mengenai caranya bisa
bermacam-macam antara lain memukul, menendang,menampar,
menusuk dsb.
Yang dimaksud dengan orang lain adalah bahwa yang menderita
sakit adalah orang lain bukan Terdakwa.

/ Menimbang ……
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Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31
Desember 2015 pukul 08.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas
siaga malam tahun baru 2016 di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ijin keluar markas untuk makan ke
rumahnya namun Terdakwa pergi ke Denpasar Festival di Jalan
Gajah Mada Kota Denpasar untuk mencari dan bertemu dengan
Saksi-3.
2.
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, setelah melihat
Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan menanyakan
perihal perubahan sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa yang tidak mau
mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari Terdakwa.
Kemudian Saksi-3 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi Terdakwa
mengetahui jika Saksi-3 sering On Line di media social Facebook,
mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya
Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger dari dalam
tasnya dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan gagang pisau
lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan mengenai paha
sebelah kanan sebanyak satu kali.
3.
Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 menggunakan gagang
pisau dikarenakan Terdakwa emosi karena Terdakwa sering melihat
Saksi-3 online di media sosial facebook namun ketika Terdakwa
nelpon tidak mau diangkat oleh Saksi-1 dan SMS yang Terdakwa
kirim tidak dibalas oleh Saksi-3 dan hal tersebut membuat Terdakwa
berpikir jika Saksi-3 telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
yang membuat Terdakwa kecewa kemudian Terdakwa beberapa kali
bertamu ke rumah Saksi-3 di Perumahan Dalung Permai jalan
Campuhan Asri Kelurahan Dalung Kota Denpasar namun tidk pernah
bertemu dengan Saksi-3.
4.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 setelah
melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selanjutnya Terdakwa
meninggalkan Saksi-3 dan Terdakwa mengirim ancaman melalui
pesan di media social (line) kepada Saksi-3.
5.
Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi-3 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
6.
Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan Terdakwa memukul Saksi-3 dengan gagang pisau Merk
Eiger telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-3 saat ditekan
/ sesuai ……
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sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor
:
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Mejelis Hakim
berpendapat unsur kedua “Dengan Sengaja mengakibatkan rasa
sakit orang lain” telah terpenuhi.
Unsur Ketiga

Menimbang :

:

”Yang tidak menimbulkan penyakit, atau
halangan
untuk menjalankan pekerjaan,
jabatan atau pencarian.”

Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Yang
tidak menimbulkan
penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau
pencarian.”
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Yang dimaksud menimbulkan penyakit
adalah
keadaan
yang menimbulkan kerugian pada kesehatan orag lain dapat diartikan
melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit
atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya
gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
Yang dimaksud dengan menimbulkan halangan untuk
menjalankan pekerjaan dan pencarian adalah bahwa akibat perbuatan
si Pelaku tersebut korban mengalami gangguan untuk menjalankan
pekerjaannya yang merupakan mata pencahariannya.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan
dengan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat
oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31
Desember 2015 pukul 08.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas
siaga malam tahun baru 2016 di Ton Ang Denmadam IX/Udayana.
Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ijin keluar markas untuk makan ke
rumahnya namun Terdakwa pergi ke Denpasar Festival di Jalan
Gajah Mada Kota Denpasar untuk mencari dan bertemu dengan
Saksi-3.
2
Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, setelah melihat
Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan menanyakan
perihal perubahan sikap Saksi-3 terhadap Terdakwa yang tidak mau
mengangkat telpon dan tidak membalas SMS dari Terdakwa.
Kemudian Saksi-3 menjawab tidak memiliki pulsa tetapi Terdakwa
mengetahui jika Saksi-3 sering On Line di media social Facebook,
mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya
Terdakwa mengambil pisau lipat warna hitam merk Eiger dari dalam

/ tasnya …….
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tasnya dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan gagang pisau
lipat (pisau lipat tidak dalam keadaan terhunus) dan mengenai paha
sebelah kanan sebanyak satu kali.
3.
Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, Saksi-3 mengalami luka memar di bagian paha kanan
dengan ukuran 4 x 3 cm terletak 5 cm di atas tulang tempurung lutut.
Memar tersebut diakibatkan karena benda tumpul sesuai dengan hasil
Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Udayana Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Karta Sawenda, S.Ked.
4.
Bahwa luka memar di paha kanan Saksi-3 tidak menimbulkan
suatu penyakit ataupun menimbulkan halangan untuk menjalankan
pekerjaan dan pencarian, dalam hal ini Saksi-3 masih berstatus
sebagai Mahasiswi setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa Saksi-3 masih tetap dapat beraktivitas untuk melaksanakan
perkuliahan dan akibat luka memar yang dideritanya tidak
mengakibatkan Saksi-3 harus menjalani pengobatan dan di rawat di
rumah sakit.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ke tiga ” Yang tidak menimbulkan penyakit,
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.”
telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah
terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur
Militer subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan”
Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal
352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatannya itu Terdakwa
mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar terhadap diri Terdakwa, Oleh karena Terdakwa
dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa di Persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan
kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim mempertimbangkan Visum
Et Repertum Psychiatricum (VER) tertanggal 15 September 2016
yang diterbitkan oleh Oleh RS TK II Udayana atas nama Terdakwa
dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak
pidana penganiayaan Terdakwa dalam keadaan tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena Terdakwa saat itu
tidak memahami nilai dan resiko tindakannya, melakukan dengan
/ impulsivitas ……
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impulsivitas tanpa suatu tujuan yang sadar akibat adanya pengaruh
halusinasi dan waham yang merupakan bagian dari gangguan jiwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang meliputi
keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa
serta alat bukti lain, diketahui pada saat Terdakwa melakukan
perbuatan pidananya walaupun saat itu Terdakwa dalam masa
pengobatan Psykiater namun kondisi kejiwaan Terdakwa tidak
ditemukan kondisi-kondisi yang lazim ditemukan pada orang-orang
yang sedang terganggu jiwanya atau dalam kondisi cacat jiwanya,
yang dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :
a.
Terdakwa masih dapat merasakan aspek Afeksi bahwa
diputusin/dicuekin oleh pacar adalah hal yang tidak nyaman,
menimbulkan rasa marah dan kesal.
b.
Pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan pidananya dalam
kesehariannya Terdakwa masih dapat mengoperasikan kendaraan
bermotor, termasuk pada saat Terdakwa menemui Saksi-1 di Arena
Denpasar Festival pada tanggal 31 Desember 2015.
c.
Terdakwa masih dapat berkomunikasi dengan pihak lain dengan
kualitas komunikasi yang cukup baik (nyambung).
d.
Terdakwa mengetahui/menyadari bahwa perbuatan memukul
dapat menimbulkan rasa sakit pada pihak yang dipukul dan setelah
melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa merasa takut jika
atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke POM.
e.
Pada kurun waktu sebelum, saat dan setelah Terdakwa
melakukan perbuatan pidananya terhadap Saksi-1, Terdakwa masih
dapat melakukan aktiviatas di media sosial sehingga Terdakwa dapat
mengecek status Facebook, LINE milik Saksi-1 apakah online atau
tidak.
f.
Terdakwa masih dapat melakukan aktivitas untuk mengurus diri
sendiri, hal tersebut diterangkan oleh Terdakwa maupun orang tua
Terdakwa bahwa pada masa pengobatan Terdakwa dapat melakukan
aktivitas mandi, makan, berpakaian dan lain-lain yang
dapat
dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain.
g.
Terdakwa dapat dapat menjalankan aktivitas dinas dengan baik
yaitu : apel pegi-apel siang, dan kegiatan kantor sehari-hari serta
masih dapat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk Piket di
kesatuan Ton Ang Denmadam IX/Udayana.

Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana
tidak terikat secara mutlak terhadap kesimpulan dari VER
Psychiatricum. Berdasarkan fakta di persidangan yang meliputi
keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa
serta alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
pada
saat
melakukan
tindak
pidana
masih
dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang
/ dilakukannya ……

26
dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim perlu mengesampingkan VER
Psyciatricum dari RS TK II Udayana tertanggal 15 September atas
nama Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan
pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa
dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah
dan dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
1.
Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena sifat
Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan cenderung bersifat arogan
terhadap Saksi-3 (Sdri. Dewi Andariani) dengan cara memukul Saksi3 dengan gagang pisau lipat merk Eiger warna hitam.
2.
Bahwa pada hekekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana
kerena Terdakwa emosi atas sikap Saksi-1 yang menghindari
Terdakwa, tidak mau menerima telpon dan tidak mau membalas SMS
dari Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan tidak punya pulsa padahal
Terdakwa mengetahui Saksi-3 sering on line di Media sosial facebook
3.
Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan
emosi mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka memar pada paha
bagian kanan.
4.
Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD
yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu
berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI, serta
menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan
dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan
perbuatan Terdakwa memukul Saksi-3 tersebut adalah perbuatan
tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa
tidak peduli lagi dengan tata krama dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf kembali kejalan 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
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
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- Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta
tidak mengulangi perbuatannya.
.

berjanji

Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
-

Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa pada saat ini masih memerlukan pengobatan
dan rehabilitasi mental/konseling Psikiatri yang dilakukan di RS Tk II
Udayana akibat adanya tindakan kekerasan yang Terdakwa dapatkan
saat masih berdinas di Deninteldam IX/Udayana. Majelis Hakim
berpendapat untuk mewujudkan keadilan dan manfaat maka lebih
tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat agar
Terdakwa dapat menjalani pengobatan dan rehabilitasi di RS TK II
Udayana dan Terdakwa dapat melaksanakan tugas di Kesatuannya
dengan baik.

Menimbang :

Bahwa jenis pidana bersyarat adalah 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 dengan tidak
melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang
lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa
percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk
pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada
Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit
yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik
untuk Kesatuan dan masyarakat.

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
Terdakwa.

Menimbang

:

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.
Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1)

Berupa barang :
-

2)

Pisau lipat merk Eiger warna hitam

Berupa surat :
3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor
:
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di Rumah Sakit Tk. II
Udayana a.n. Dewi Andariani
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Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut
telah ditentukan oleh Majelis dalam pertimbangan barang bukti, maka
Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini.
Mengingat

Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal
14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang

:

bersangkutan.

MENGADILI

:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Serda Dimas
Anggara Putra Dewa, Serda NRP 21130119650693 terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Penganiayaan ringan ”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa
percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah
pidana
tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari
ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan
karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan
Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa
percobaan tersebut habis.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a. Berupa barang :
- Pisau lipat merk Eiger warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
b. Berupa surat :
- 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor :
01/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 di Rumah Sakit Tk.
II Udayana a.n. Dewi Andariani
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa

sebesar
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL
LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANIGSIH, S.H,
M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan
Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H.
MAYOR CHK NRP. 2910046530370, Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN
LAUT (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd.
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P
HAKIM ANGGOTA I
Ttd.
SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II
Ttd.
BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA
Ttd.
M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P
Salinan sesuai aslinya
PANITERA

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P
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