PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor :43 - K / PM.III-14 / AD /X/ 2017
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 Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP.
Jabatan

: DEDIGUSTAMAN.
: Pratu / 31130623960493.
: TabakpanRu-1 Ton-I Kipan D (sekarang Tabakpan Ru-2
Ton-II Kipan D).
Kesatuan
: Yonif 744 Raider Khusus /SYB Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 28 April 1993.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaran
: Indonesia.
Agama
: Islam.
Tempat tinggal
: Asrama Kipan D Yonif RK 744/SYB Atambua-NTT.
Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan
Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar Nomor: TAP/33/PM.III-14/AD/XI/2017 tanggal
28Nopember 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh)
hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27Dersember
2017.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2Mataram Nomor: BP-14/A11/VIII/2017
tanggal
28Juli
2017
atas nama
Pratu
Dedi
Gustaman
NRP.31130623960493.

Memperhatikan : 1.
Keputusan Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor:
Kep/23/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyerahan Perkara;
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/42/X/2017 tanggal 18Oktober 2017;
3.
Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/47/PM.III14/AD/X/2017 tanggal 25Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4.
Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar Nomor:
Tapsid/44/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hari
Sidang;
5.
Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan
menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6.
Mendengar

untuk

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor:Sdak/42/X/2017tanggal 18 Oktober 2017, didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
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2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
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”, sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
d.

Memohon agar barang bukti berupa :
1) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Hasil Visum EtRepertum
Nomor: R/1020/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit
Bhayangkara Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII/2017/Rumkit
tanggal 19 Juli 2017 atas nama Dody Iskandar yang ditanda
tangani oleh dr. Dyah Mayang Ramadani.
c) 5 (lima) lembar Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor
Ampenan Nomor: Sprin/576/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017
tentang pelaksanaan tugas rawan pagi mulai tanggal 01
sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 dari jam 06.30 s/d 07.30
Wita.
d) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017
antara Pratu Dedi Gustaman (Pihak I) dan Bripka Dody
Iskandar (Pihak II) yang Pihak I menyadari kesalahanya dan
memi9nta maaf atas kejadian pemukulan terhadap Pihak II
yang disaksikan oleh Saksi I Ipda Abdurasyad NRP 65120719,
Saksi II Lettu Chb Wahyu Amri NRP 21930166980679 dan
diketahui oleh Danbrif-21/Komodo Kolonel Inf Andree Saputro
NRP.119500440111272 dan Kapolres Mataram AKBP
Muhammad, S.I.K NRP 7500836.
e) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat
Nopol DR 6285 BW.
f) 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor: 0173322/NB/2011
sepeda motor Honda Beat Nopol DR 6285 BW.
g) 2 (dua) lembar foto tindak pidana penganiayaan yang
diduga dilakukan oleh Pratu Dedi Gustaman terhadap Bripka
Dody Iskandar serta foto perdamaian antara Pratu Dedi
Gustaman dan Bripka Dodi Iskandar.
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h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan dari Danyonif
744/SYB Nomor: SIJ/706/VII/2017 kepada Pratu Dedi
Gustaman untuk melaksanakan cuti tahun 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2) Barang-barang:
- 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna putih Nopol
DR 6285 BW beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor
0173322/NB/2011 atas nama Sainal Abidin alamat Lingkungan
Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan
Ampenan Mataram (dipinjam pakai Serda Subur) dikembalikan
kepada yang berhak.
2.
Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa
merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum
yang seringan-ringannya.
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi
sendiri perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-14 Denpasar Nomor: Sdak/42/X/2017tanggal 18 Oktober 2017,
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, pada tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun
2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000
tujuh belas atau dalam tahun 2000 tujuh belas di dekat lampu merah
Simpang Lima Ampenan Jalan Yos Sudarso Mataram NTB, atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secata PK Gelombang I bulan April 2013 selama 5 (lima)
bulan di Secata Rindam IX/Udayana Singaraja setelah lulus kemudian
dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130623960493 dan
selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Pulaki Singaraja selama
3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Brigif 21/Komodo,
setelah mengalami satu kali kenaikan pangkat, penugasan dan mutase
jabatan samoai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat
sebagai Tabak Pan I Ton I Kipan D Yonif 744 RK/SYB dengan pangkat
Pratu NRP 31130623960493.
b.
Bahwa pada tanggal 19Juli 2017 Terdakwa berada di Mataram
dalam rangka cuti kemudian sekira pukul 07.25 Wita Bripka Dodi
Iskandar (Saksi-1) dan Bripka I Komang Sugiarta (Saksi-2) sedang
melaksanakan kegiatan rutin Lalin Rawan Pagi di lampu merah
Simpang Lima Ampenan Jalan Yos Sudarso Mataram NTB.

PERKARA NOMOR : 43-K/PM.III-14/X/2017 HALAMAN 3 dari 24

4
c.
Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang
dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan berhenti
secara mendadak yang mengakibatkan Pacar Terdakwa Sdri. Oktavia
Lotu (Saksi-4) yang sedang hamil merasa kesakitan dibagian perutnya,
kemudian Saksi-1 mengatakan “Pak tolong dipinggirkan motornya” dan
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “lihat ini gara-gara kamu stop,
istri saya jadi kesakitan” dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1
namun pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi-1 sambil Terdakwa
mengatakan “kamu tidak tahu saya ya, kalua terjadi apa-apa dengan
istri saya kamu mau bertanggung jawab tidak?” karena Saksi-1 melihat
Saksi-4 yang dibonceng oleh Terdakwa sedang hamil selanjutnya
Saksi-1 mempersilakan Terdakwa bersama Saksi-4 agar jalan sambal
Saksi-1 meminta maaf namun Terdakwa tetap tidak terima dan tetap
memukul Saksi-1 menggunkan tangan kanan mengepal sebanyak satu
kali mengenai bibir senelah kiri bagian atas hingga Saksi-1 terjatuh.
d.
Bahwa Terdakwa tetap mendekati Saksi-1 hendak kembali
memukul Saksi-1 namun tidak terlaksana karena pada saat itu
Terdakwa telah dirangkul oleh Sdr Saharudin (Saksi-3) yang kebetulan
sedang berada di TKP sambal Saksi-3 menasehati Terdakwa agar tidak
melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1. Setelah melakukan
pemukulan Terdakwa dan Saksi-4 kembali meneruskan perjalanan
untuk pulang ke rumah prang tua Terdakwa.
e.
Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung melaporkan
kejadian tersebut kepada Kabag Ops Polres Mataram
Kompol
Mujahidin yang lewat untuk mengintrol anggota Polres Ampenan yang
sedang melaksanakan Lalin Rawan Pagi dan atas petunjuk Kabag Ops
Polres Mataram agar Saksi-1 berobat ke rumah Sakit bhayangkara
Mataram guna mendapatkan Visum Et Repertum, sedangkan Saksi-1
melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.
f.
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut,
maka Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan
ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dari luka keluar
cairan warna merah yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul
dan Saksi-1 mendapatkan luka jahit sebanyak tiga jahitan dibibir bagian
kiri bagian atas sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara
Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII/2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017
yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mayang Ramadhani, dan aktifitas
Saksi-1 terganggu dengan tidak dapat melaksanakan piket pada hari
Rabu tanggal 19 Juli 2017.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar
persidangan dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang
berlaku, namun para Saksitidak hadir di persidangan karena jauh
tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU
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No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan
para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara
Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
Saksi – I

: Nama
lengkap:
DODI
ISKANDAR;
Pangkat/NRP:
Bripka/80110422;Jabatan: Anggota Lantas Polsek Ampenan; Kesatuan:
Polres Mataram; Tempat,tanggal lahir: Praya, 14 Nopember 1980; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Griya Bhayangkara Asri Blok D/5, Kecamatan Ampenan
Selatan, Kota Mataram, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
` 1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06.30
Wita Saksi berangkat dari rumah Saksi di Griya Bhayangkara Asri Blok
D Nomor 5 Ampenan untuk melaksanakan kegiatan rutin Rawan Pagi di
Simpang Lima Jalan Yos Sudarso Ampenan bersama dengan Bripka I
Komang Sugiartha.
3.
Bahwa kemudian pada sekira pukul 07.25 Wita, ketika Saksi
bersama Bripka I Komang Sugiartha sedangmelaksanaan tugas
memantau lalin di Simpang Lima Ampenan, Saksi melihat dari arah
barat, yaitu dari arah Jalan Pabean menuju ke timur arah jalan Yos
Sudarso ada seorang pengendara sepeda motor yang kemudian dikenal
sebagai Terdakwa dalam perkara ini sedang mengendarai sepeda
motor jenis Honda Beat warna putih Nopol DR-6285-BW tanpa
memakai helm yang membonceng seorang wanita yang jugatidak
memakai helm menerobos lampu merah, sehingga Saksi selaku
petugas yang melihat kejadian tersebut langsung memberhentikan
sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut.
4.
Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti,
Terdakwa langsung menghampiri Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada
Terdakwa: “Pak, tolong pinggirkan motornya”, namun tiba-tiba Terdakwa
langsung memukul Saksi,tetapi tidak berhasil mengenai Saksi karena
Saksi menghindar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: “Kamu
tidak tahu Saya ya, kalau terjadi apa-apa dengan istri Saya, kamu mau
tanggung jawab tidak?”. Kemudian Saksi melihat wanita yang
dibonceng Terdakwa memang sedang hamil, sehingga Saksi sambil
meminta maaf kepada Terdakwalalu mempersilakan Terdakwa untuk
melanjutkan perjalanan kembali, namun tiba-tiba Terdakwa malah
memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu
kali mengenai bibir kiri atas Saksi, hingga Saksi terjatuh,lalu Terdakwa
tetap mendekati Saksi untuk memukul Saksi lagi, namun tidak jadi
karena Terdakwa langsung dipeluk oleh Sdr. Saharudin yang kebetulan
lewat di TKP dengan maksud agar Terdakwa tidak memukul Saksi lagi.
5.
Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali,
sedangkan Saksi dan Bripka I Komang Sugiartha lalu meninggalkan
tempat tugas pemantauan Rawan Pagi di Simpang Lima, dan kemudian
Saksimelaporkan kejadian tersebut kepada Kabagops Polres Mataram
Kompol Mujahidin yang sedang lewat untuk mengontrol anggota yang
sedang melaksanakan tugas pemantauan Lalin Rawan Pagi, dan
selanjutnya Kabagops Polres Mataram memberikan petunjuk agar Saksi
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berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram guna mendapatkan
Visum Et Repertum.
6.
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut,
Saksi mengalami luka robek serta mengeluarkan darah pada bibir kiri
bagian atas, dan Saksi sempat merasa pusing serta terjatuh di tempat
kejadian, hingga kemudian Saksi mendapat luka jahitan sebanyak tiga
jahitan dibibir kiri bagian atas,dan aktifitas sehari-hari Saksi juga
menjadi terganggu dengan tidak dapat melaksanakan piket pada hari
Rabu tanggal 19 Juli 2017.
Terhadap keterangan Saksi-I yang dibacakan
atas,Terdakwa membenarkan keseluruhannya.
Saksi– II

tersebut

di

: Nama
lengkap:
I
KOMANG
SUGIARTHA;
Pangkat/NRP:
Bripka/82101103;Jabatan: Satlantas Polsek Ampenan; Kesatuan:
Polres Mataram; Tempat,tanggal lahir: Mataram, 05 Oktober 1982;
Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu;
Tempat tinggal: Jalan Sultan Salahudin Batu Dawu Tanjung Karang,
Kota Mataram NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Bripka Dody Iskandar (korban
pemukulan Terdakwa) pada sekira tahun 2009 di Polsek Ampenan
dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06.30
Wita Saksi bersama dengan Bripka Dody Iskandar mulai melaksanakan
pengamanan lalu lintas rawan pagi di simpang lima Ampenan.
Kemudian pada sekira pukul 07.25 Wita ketika lalu lintas sudah agak
sepi, Saksi dan Bripka Dody Iskandar melihat ada seorang laki-laki yang
kemudian diketahui sebagai Terdakwa sekarang ini dengan memakai
kaos singlet dan celana pendek membonceng seorang perempuan
menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, keduanyatanpa
memakai helm, datang dari arah Jalan Pabean (arah barat) menuju ke
arah timur ke Jalan Yos Sudarso melewati Simpang Lima Ampenan
dengan menerobos lampu merah.
3.
Bahwa melihat pelanggaran lalu lintas terjadi di depannya, Bripka
Dody Iskandar lalu memerintahkan pengendara sepeda motor tersebut
(Terdakwa) untuk berhenti.
4.
Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa berhenti, Terdakwa
langsung marah-marah merasa tidak terima sepeda motornya
dihentikan, lalu Terdakwa berdiri manghampiri Bripka Dody Iskandar,
dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Bripka Dody
Iskandar, namun pukulan pertama Terdakwa dapat ditepis oleh Bripka
Dody Iskandar, hingga kemudian Saksi berusaha melerai, akan tetapi
Terdakwa tetap marah-marah dengan mengatakan antara lain: “Saya
tidak terima, isteri Saya kesakitan”, sehingga Bripka Dody Iskandar
mengatakan kepada Terdakwa: “Silahkan pak jalan,Saya minta maaf”.
Namun Terdakwa tidak mau jalan dan tetap marah-marah, lalu Saksi
mengatakan kepada Terdakwa: “Mas, kita baik-baik ngomongnya
dipinggir, jangan begini caranya”, sambil Saksi memperhatikan seorang
perempuan sedang hamil yang dibonceng Terdakwa yang terlihat
kesakitan.
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5.
Bahwa kemudian ketika Saksi akan melihat keadaan seorang
perempuan sedang hamil yang dibonceng Terdakwa yang terlihat
kesakitan, tiba-tiba Terdakwa memukul Bripka Dody Iskandar
menggunakan kedua tangannya mengepal sebanyak beberapa kali,
namun dapat ditangkis/dielakkan oleh Bripka Dody Iskandar, sampai
kemudian salah satu pukulan Terdakwa dapat mengenai muka Bripka
Dody Iskandar hingga Bripka Dody Iskandar terjatuh karena terkena
pukulan Terdakwa yang mengenai bagian bibir Bripka Dedy Iskandar,
sehingga Saksi lalu berusaha melerai Terdakwa. Kemudian Saksi,
Terdakwa, dan Bripka Dody Iskandar berbicara di pinggir jalan. Pada
waktu di pinggir jalan tersebut Bripka Dody Iskandar mengatakan
kepada Terdakwa: “Mas, nanti kalau ada apa-apa cari aja Saya di
Polsek Ampenan”, lalu sambil naik ke atas sepeda motornya, Terdakwa
bertanya kepada Bripka Dody Iskandar: “Siapa namamu?, Dimana
rumahmu?”,yang dijawab Bripka Dody Iskandar: “Nama Saya Dodi
Iskandar,rumah Saya di Gatep”,dan selanjutnya Terdakwa pergi
mengendarai sepeda motornya sambil berkata: “Awas kamu ya”.
6.
Bahwa kemudian Saksimelihat ada darah keluar dari mulut Bripka
Dody Iskandar, sehingga Saksi lalu menyarankan kepada Bripka Dody
Iskandar untuk berobat ke RS Bhayangkara Polda NTB dengan
menggunakan sepeda motornya.
7.
Bahwa beberapa saat setelah Bripda Dody Iskandar berangkat
berobat, kemudian datang Babinkamtibmas Ampenan Tengah Brigadir
Sofyan Hakim yang menanyakan kepada Saksi: “Katanya Dodi
dipukul”,dijawab Saksi: “Iya, dan sekarang sudah berobat ke rumah
sakit”.
Beberapa saat kemudian datang Wakapolres Mataram,
Kabagops Polres, dan Intel Polres bertanya kepada Saksi tentang
kejadian pemukulan yang dialami Bripka Dody Iskandar, dan
selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek,kemudian dibawa lagi ke Polres
Mataram untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Saksi
diperintahkan melaporkan kejadian ini ke Denpom IX/2 Mataram.
Terhadap keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi- III

:

Nama lengkap: SAHARUDIN; Pekerjaan: Juru Parkir/Ojek Swalayan
Barata Ampenan; Tempat,tanggal lahir : Sukaraje Ampenan, Tahun
1951; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Dusun Ireng Bojok Desa Ireng Kecamatan
Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih
kecil, karena dulu Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Terdakwadi
Dusun Sukaraje, Ampenan, Lombok Barat, sebelum kemudian Saksi
pindah rumah ke Ireng Bojok, Gunungsari, dan Saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sedangkan dengan Bripka Dodi
Iskandar Saksi juga kenal, karena Saksi yang bekerja sebagai juru
parkir di daerah Ampenan sering bertemu/melihat Bripka Dodi Iskandar
memantau lalu lintas di Simpang Lima Ampenan.
2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 07.25
Wita, ketika Saksi berjalan kaki melewati Jalan Yos Sudarso Simpang
Lima Ampenan di depan mini market Indomart seputaran Simpang Lima
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Ampenan hendak mengambil nasi bungkus untuk dijual di area parkiran
tempat Saksi bekerja sebagai juru parkir, Saksi melihat seorang laki-laki
menggunakan celana loreng pendek dan kaos putih sedang berkelahi
dengan seorang anggota Polantas yang berpakaian seragam dinas
Polantas di depan mini market Indomart dekat Simpang Lima Ampenan,
lalu Saksi mendekat dan menghampiri kedua orang yang sedang
berkelahi tersebut. Setelah dekat, ternyata Saksi mengenal kedua
orang yang sedang berkelahi tersebut, yaitu Terdakwa dan Bripka Dodi
Iskandar.Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha
untuk memukul Bripka Dodi Iskandar, sedangkan Bripka Dodi Iskandar
berusaha menghindar.
3.
Bahwa oleh karena jalan sudah ramai dan mulai macet untuk
melihat kejadian tersebut, sedangkan warga yang melihat tidak ada
yang berani melerai, maka Saksi lalu memberanikan diri untuk melerai
Terdakwa dan Bripka Dodi Iskandar dengan cara Saksi berusaha
memeluk Terdakwa dari tengah-tengah mereka dengan membelakangi
Bripka DodiIskandar sambil Saksi mengatakan: “Sudah-sudah berhenti,
jangan berkelahi, sama-sama aparat malu dilihat orang”,
namunTerdakwa
tidak
menghiraukan
perkataan
Saksi
dan
Terdakwaberusaha berontak hingga Terdakwa terlepas dari pelukan
Saksi, lalu.Terdakwa berhasil memukul kearah mulut/dagu Bripka Dodi
Iskandar hingga Bripka Dodi Iskandar terjatuh dan bibirnya
mengeluarkan darah, lalu Saksi kembali memeluk dan merangkul
Terdakwa sambil berkata: “Sudah-sudah, pulang sana, malu dilihat
orang”, hingga kemudian Terdakwa berhenti memukul Bripka Dodi.
4.
Bahwa setelah Terdakwa berhenti memukul dan Bripka Dodi
Iskandar bangun dari jatuhnya, kemudiandatang seorang anggota
Polantas teman Bripka Dodi Iskandar yang Saksi tidak tahu namanya
yang kemudian berdiri disamping Bripka Dodi Iskandar, sehingga Saksi
lalu mendorong Terdakwa agar segera pulang meninggalkan tempat
tersebut.Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan
selanjutnya pergi meninggalkan Saksi dengan membonceng teman
perempuan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya menuju kearah
timur ke daerah Sukaraja, Ampenan.
5.
Bahwa kemudian Saksi juga pergi meninggalkan tempat tersebut
untuk mengambil nasi bungkus untuk dijual di tempat kerja Saksi
sebagai juru parker. Beberapa saat kemudian teman Bripka Dodi
Iskandar yang bernama Bripka Komang dating ke tempat kerja Saksi
dan kemudian mengajak Saksi ke Kantor Denpom IX/2 Mataram untuk
dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara pemukulan yang
dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bripka Dodi Iskandar.
Terhadap keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi– IV

: Nama lengkap: OKTAVIA LOTU; Pekerjaan: Staf Rekam Medis RS
Penyangga Perbatasan Betun;Tempat,tanggal lahir:Halelulik, Atambua,
21 Oktober 1987; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama: Katolik; Tempat tinggal: Jln. Sukabihanawa, RT.02
RW.03, Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka Tengah, NTT.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juli
2016 di Betun, NTT, pada saat ada acara pernikahan teman Saksi, dan
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selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, dan
sekarang Saksi sedang hamil 7 bulan, sedang mengurus pernikahan
secara dinas dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06,00
Wita, Saksi dan Terdakwa jalan-jalan ke pantai di daerah Ampenan
dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Setelah
selesai jalan-jalan dari pantai, dan kemudian pulang kembali menuju
rumah orangtua Terdakwa, ketika sampai di Persimpangan Jln.Raya
Ampenan, Mataram, tiba-tiba motor yang dikemudiakan Terdakwa
dihentikan secara mendadak oleh anggota Polisi yang mengatur lalu
lintas di persimpangan, sehingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa
berhenti mendadak dengan posisi miring,kemudian Terdakwa
memarkirkan sepeda motornya, lalu Saksi jongkok di samping sepda
motor Terdakwa.
3.
Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak terima diberhentikan
secara tiba-tiba oleh petugas Polisi tersebut, maka Terdakwa lalu
bersitegang dengan Polisi tersebut yang kemudian Saksi ketahui
bernama Bripka Dodi Iskandar. Pada waktu itu Terdakwa dan Bripka
Dodi Iskandar saling mendorong sambil Terdakwa mengatakan: “Kalau
menghentikan motor baik-baik pak, isteri saya lagi hamil”.
4.
Bahwa oleh karena pada waktu itu posisi Saksi sedang jongkok di
samping sepeda motor Terdakwa karena menahan rasa sakit dibagian
perut Saksi, makaSaksi tidak bisa melihat secara keseluruhan apa yang
kemudian Terdakwa lakukan terhadap Bripka Dodi Iskandar.
5.
Bahwa oleh karena pada waktu itu sudah mulai banyak orang
yang menonton, dan Saksi juga merasa pusing dan sakit perut, maka
Saksi lalu memanggil Terdakwa untuk diajak pulang, hingga kemudian
Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi,lalu Saksi melihat Bripka Dodi
Iskandar akan memukul Terdakwa, namun dilerai oleh bapak tukang
parkir dan anggota polisi lainnya.
Terhadap keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa
didalam
persidangan
menerangkansebagai berikut :

Terdakwa

pada

pokoknya

1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan April
2013 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Tahun 2013 di
SecataA Rindam IX/Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan. Setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31130623960493,
kemudian mengikuti dik kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana
Pulaki, Singaraja, selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinas
di Brigif 21/Komodo, dan kemudian Terdakwa berdinas di Yonif 744
Raider Khusus (RK)/SYB di Atambua, NTT. Pada waktu melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu
masih berdinas di Yonif 744 RK/SYB sampai dengan sekarang.
2.
Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.
Oktavia Lottu yang saat itu bekerja sebagai Staf Rekam Medis di RS
Penyangga Perbatasan.Dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan
dengan hubungan pacaran, hingga kemudian Sdri.Oktavia Lottu
mengalami hamil.Oleh karena Terdakwa telah menyebabkan
Sdri.Oktavia Lottu hamil sebelum menikah, Terdakwa dijatuhi hukuman
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didiplin oleh Danyonif 744 RK/SYB berupa penahanan berat selama 21
hari di Sel Mayonif 744 RK/SYB.
3.
Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendapatkan izin cuti
selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 31 Juli 2017
untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan
sekaligus Terdakwa mengajak Sdri. Oktavia Lottu untuk diperkenalkan
kepada orangtua Terdakwa di Mataram, NTB. Pada waktu akan
diperkenalkan kepada orangtua Terdakwa, Sdri. Oktavia Lottu dalam
keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.
4.
Bahwa setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa di Kampung
Sukaraja Perluasan, Kec. Ampenan Tengah, Kota Mataram, NTB, pada
hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa
mengajak Sdri. Oktavia Lottu jalan-jalan ke Pantai di daerah Ampenan,
Lombok Barat, yang berjarak sekira setengah jam perjalanan sepeda
motor dari rumah orangtua Terdakwa dengan berboncengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. DR-6285-BW milik
kakak Terdakwa yang bernama Serda Subur, anggota Kodim
1606/Lobar.Pada waktu itu Terdakwa menggunakan sandal selop,
pakaian celana pendek loreng NKRI,dan baju kaos lengan panjang
warna abu-abu hitam yang di lengannya ada tulisan TNI AD dan 744,
sedangkan Sdri.Oktavia Lottu menggunakan pakaian celana panjang
warna hitam dan baju kaos.Pada waktu itu Terdakwa dan Sdri. Oktavia
Lottu mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan
Terdakwa belum memiliki SIM C Umum.
5.
Bahwa setelah selesai bermain-main di Pantai Ampenan, pada
sekira pukul 07.25 Wita Terdakwa dan Sdri. Oktavia Lottu
berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Serda
Subur tanpa memakai helm menuju pulang ke rumah orangtua
Terdakwa di Mataram.
6.
Bahwa ketika mau melewati Simpang Lima Ampenan, Terdakwa
melihat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, sehingga Terdakwa
mempercepat laju sepeda motornya agar bisa melewati lampu kuning,
namun ketika Terdakwa sampai di Simpang Lima Ampenan, ternyata
lampu pengatur lalu lintas berubah berwarna merah. Oleh karena
tanggung, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan menerobos
lampu merah, hingga kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas
Polisi yang mengawasi lalu lintas di Simpang Lima, yang kemudian
Terdakwa ketahui bernama Bripka Dody Iskandar.
7.
Bahwa oleh karena Terdakwa terkejut dihentikan secara
mendadak oleh Bripka Dodi Iskandar, maka Terdakwa langsung
mengerem sepeda motornya hingga sepeda motor Terdakwa berhenti
secara mendadak.
Oleh karena saat itu Terdakwa sedang
membonceng Sdri. Oktavia Lottu yang sedang hamil 7 bulan, maka
dengan Terdakwa berhenti secara mendadak, Sdri. Oktavia Lottu
menjadi terdorong ke depan dan perutnya yang hamil menjadi
terdesak/terhimpit badan Sdri. Oktavia Lottu dan badan Terdakwa, lalu
Terdakwa tidak mampu menahan beban sepeda motor yang miring,
hingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa roboh dan
Sdri. Oktavia Lottu merintih kesakitan sambil memegangi perutnya yang
sedang hamil 7 bulan.
8.
Bahwa melihat Sdri. Oktavia Lottu merintih kesakitan sambil
memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan, Terdakwa menjadi
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kawatir dan marah, lalu Terdakwa menghampiri Bripka Dodi Iskandar
yang telah menghentikan sepeda motor Terdakwa secara mendadak
dan berkata: ”Lihat ini, gara-gara kamu stop, isteri saya jadi
kesakitan”sambil Terdakwa berusaha memukul wajah Bripka Dodi
Iskandar untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa,namun pukulan
Terdakwa dapat dihindari oleh Bripka Dodi Iskandar, kemudian datang
Sdr. Saharuddin yang bekerja sebagi tukang parkir di depan mini market
Indomart dekat Simpang Lima Ampenan yang berusaha memeluk
Terdakwa agar tidak memukul Bripka Dodi Iskandar, namun Terdakwa
tidak peduli dan tetap berusaha memukul Bripka Dodi Iskandar hingga
kemudian pukulan Terdakwa yang kedua berhasil mengenai bagian
mulut Bripka Dodi Iskandar hingga Bripka Dodi Iskandar terjatuh ke
belakang dan bibir bagian atasnya terlihat mengeluarkan darah, dan
selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah
orangtua Terdakwa di Ampenan Tengah, Kota Mataram.
.

9.
Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa sampai di
rumah orangtua Terdakwa, kemudian datang 4 (empat) orang anggota
polisi ke rumah Terdakwa yang langsung menanyakan kepada
Terdakwa apakah ada masalah dengan polisi, yang Terdakwa jawab:
”Ada”, lalu anggota polisi tersebut pergi. Beberapa saat kemudian
Terdakwa ditelepon oleh Kakak Terdakwa yang bernama Serda Subur
yang berdinas di Kodim 1606/Lombok Barat, yang kemudian memarahi
Terdakwa karena telah membuat malu keluarga.
10. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa diantar oleh Serda
Subur ke Kantor Denpom IX/2 Mataram untuk dimintai keterangan
terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Bripka Dodi Iskandar.
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 Terdakwa dan Sdri. Oktavia
Lottu menikah secara agama Islam bertempat di rumah orangtua
Terdakwa di Kec. Ampenan Tengah, Kota Mataram.
12. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2017 Sdri. Oktavia Lottu
melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan
Terdakwa di Atambua, NTT, yang kemudian anak tersebut Terdakwa
beri nama Agustin Putri Gustaman, dan sekarang Terdakwa sedang
mengurus pernikahannya dengan Sdri. Oktavia Lottu secara dinas.
13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah memukul
Bripka Dodi Iskandar yang saat itu sedang melaksanakan tugas
mengatur/mengawasi lalu lintas pagi di Simpang Lima Ampenan, dan
kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa sudah meminta maaf
dan berdamai dengan Bripka Dodi Iskandar disaksikan para pejabat dari
Kodim 1606/Lombok Barat dan Polres Mataram.

Menimbang

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

Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DR6285-BW beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0173322/NB/2011 atas
nama Sainal Abidin, alamat Lingkungan Karang Panas, Kel. Ampenan
Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang telah dipinjam pakai oleh
kakak kandung Terdakwa atas nama Serda Subur, tidak dapat
dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan.
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2.

Surat-surat :
a) 1
(satu)
lembar
Surat
Karumkit
Polda
NTB
Nomor:R/1020/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Hasil Visum
EtRepertum;
b)
1 (satu) lembar Visum Et Repertumdari Rumah Sakit
Bhayangkara
Polda
NTB
Mataram
Nomor:
Sket/Ver/227/VII/2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas nama
Dody Iskandar, yang menerangkan bahwa pada bagian kepala
Sdr. Dody Iskandar terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kiri
dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dari
luka keluar cairan warna merah;
c)
5 (lima) lembar Surat Perintah Kapolsek Ampenan Nomor:
Sprin/576/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang pelaksanaan tugas
rawan pagi di lokasi yang rawan kemacetan mulai tanggal 01
sampai dengan 31 Juli 2017, dari jam 06.30 s/d 07.30 Wita.
d)
2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 antara
Pratu Dedi Gustaman (Pihak I) dan Bripka Dody Iskandar (Pihak
II)yang menyatakan bahwa Pihak I menyadari kesalahanya dan
meminta maaf atas kejadian pemukulan terhadap Pihak II;
e)
2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat
Nopol DR-6285-BW yang dikendarai Terdakwa pada waktu
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;
f)
1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat
warna putih Nomor: 0173322/NB/2011, Nopol DR-6285-BW;
g)
2 (dua) lembar foto TKPtindak pidana penganiayaan yang
diduga dilakukan oleh Pratu Dedi Gustaman terhadap Bripka Dody
Iskandar,dan foto perdamaian antara Pratu Dedi Gustaman dan
Bripka Dodi Iskandar.
h)
1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan dari Danyonif
744/SYB Nomor: SIJ/706/VII/2017 atas nama Pratu Dedi
Gustaman untuk melaksanakan cuti tahun 2017.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
bulan April 2013 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Tahun
2013 di Secata A Rindam IX/Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan.
Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua
NRP.31130623960493, kemudian mengikuti dik kecabangan Infanteri di
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Rindam IX/Udayana Pulaki, Singaraja, selama 3 (tiga) bulan,
selanjutnya Terdakwa berdinas di Brigif 21/Komodo, dan kemudian
Terdakwa berdinas di Yonif 744 Raider Khusus (RK)/SYB di Atambua,
NTT. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinas di Yonif 744 RK/SYB
sampai dengan sekarang.
2.
Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Terdakwa berkenalan dengan
Sdri. Oktavia Lottu (Saksi-IV) yang saat itu bekerja sebagai Staf Rekam
Medis di RS Penyangga Perbatasan.Dari perkenalan tersebut kemudian
dilanjutkan dengan hubungan pacaran, hingga kemudian Saksi Oktavia
Lottu mengalami hamil.Oleh karena Terdakwa telah menyebabkan
Saksi Oktavia Lottu hamil sebelum menikah, Terdakwa dijatuhi
hukuman didiplin oleh Danyonif 744 RK/SYB berupa penahanan berat
selama 21 hari di Sel Mayonif 744 RK/SYB.
3.
Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendapatkan izin
cuti selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 31 Juli 2017
untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit di
Mataram, dan sekaligus Terdakwa juga mengajak Saksi Oktavia Lottu
untuk diperkenalkan kepada orangtua Terdakwa di Mataram, NTB.
Pada waktu akan diperkenalkan kepada orangtua Terdakwa, Saksi
Oktavia Lottu dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat
persetubuhannya dengan Terdakwa.
4.
Bahwa benar setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa di
Kampung Sukaraja Perluasan, Kec. Ampenan Tengah, Kota Mataram,
NTB, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wita
Terdakwa mengajak Saksi Oktavia Lottu jalan-jalan ke Pantai di daerah
Ampenan, Lombok Barat, yang berjarak sekira setengah jam perjalanan
sepeda motor dari rumah orangtua Terdakwa dengan berboncengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. DR-6285-BW milik
kakak kandung Terdakwa yang bernama Serda Subur, anggota Kodim
1606/Lobar. Pada waktu itu Terdakwa menggunakan sandal selop,
pakaian celana pendek loreng NKRI, dan baju kaos lengan panjang
warna abu-abu hitam yang di lengannya ada tulisan TNI AD dan 744,
sedangkan Saksi Oktavia Lottu menggunakan pakaian celana panjang
warna hitam dan baju kaos. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi
Oktavia Lottu mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm
dan Terdakwajuga tidak memiliki SIM C Umum.
5.
Bahwa benar setelah selesai bermain-main di Pantai Ampenan,
pada sekira pukul 07.25 Wita Terdakwa dan Saksi Oktavia Lottu
berboncengan tanpa memakai helm mengendarai sepeda motor Honda
Beat milik Serda Subur menuju pulang ke rumah orangtua Terdakwa di
Ampenan Tengah, Kota Mataram.
6.
Bahwa benar ketika mau melewati Simpang Lima Ampenan,
Terdakwa melihat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, sehingga
Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya agar bisa melewati
lampu kuning, namun ketika Terdakwa sampai di Simpang Lima
Ampenan, ternyata lampu pengatur lalu lintas berubah berwarna merah.
Oleh karena tanggung, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan
menerobos lampu merah, hingga kemudian di ujung Simpang Lima
Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi yang mengawasi lalu lintas
di Simpang Lima, yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Bripka
Dody Iskandar (Saksi-I).
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7.
Bahwa benar oleh karena Terdakwa terkejut dihentikan secara
mendadak oleh Saksi Bripka Dodi Iskandar, maka Terdakwa langsung
mengerem sepeda motornya hingga sepeda motor Terdakwa berhenti
secara mendadak.
Oleh karena saat itu Terdakwa sedang
membonceng Saksi Oktavia Lottu yang sedang hamil 7 bulan, maka
dengan Terdakwa berhenti secara mendadak, Saksi Oktavia Lottu
menjadi terdorong ke depan dan perutnya yang hamil menjadi
terdesak/terhimpit badan Saksi Oktavia Lottu dan badan Terdakwa, lalu
Terdakwa tidak mampu menahan beban sepeda motor yang miring,
hingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa roboh dan
Saksi Oktavia Lottu jatuh dan merintih kesakitan sambil memegangi
perutnya yang sedang hamil 7 bulan.
8.
Bahwa benar melihat Saksi Oktavia Lottu merintih kesakitan
sambil memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan, Terdakwa
menjadi kawatir dan marah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Bripka
Dodi Iskandar yang telah menghentikan sepeda motor Terdakwa secara
mendadak dan berkata: ”Lihat ini, gara-gara kamu stop, isteri saya jadi
kesakitan”, sambil Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi Bripka
Dodi Iskandar untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa, namun
pukulan Terdakwa tersebut dapat dihindari oleh Saksi Bripka Dodi
Iskandar, kemudian datang Sdr. Saharuddin (Saksi-III) yang bekerja
sebagi tukang parkir di depan mini market Indomart dekat Simpang
Lima Ampenan yang langsung berusaha memeluk Terdakwa agar tidak
lagi memukul Saksi Bripka Dodi Iskandar, namun Terdakwa tidak
menghiraukan larangan Saksi Saharudin tersebut, dan Terdakwa tetap
berusaha memukul Bripka Dodi Iskandar hingga kemudian salah satu
pukulan Terdakwa berhasil mengenai bagian mulut Saksi Bripka Dodi
Iskandar hingga Saksi Bripka Dodi Iskandar terjatuh ke belakang dan
bibir bagian atasnya robek mengeluarkan darah.
9.
Bahwa benar setelah melihat Saksi Bripka Dodi Iskandar terjatuh
dan bibirnya mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meneruskan
perjalanan menuju pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Ampenan
Tengah, Kota Mataram.
.

10. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa
sampai di rumah orangtua Terdakwa, kemudian datang 4 (empat) orang
anggota polisi ke rumah Terdakwa, yang kemudianbertanya kepada
Terdakwa apakah ada masalah dengan polisi, yang Terdakwa jawab:
”Ada”, lalu anggota polisi tersebut pergi. Beberapa saat kemudian
Terdakwa ditelepon oleh Kakak Terdakwa yang bernama Serda Subur
yang berdinas di Kodim 1606/Lombok Barat, yang kemudian memarahi
Terdakwa karena Terdakwa telah membuat malu keluarga.
11. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa diantar oleh
Serda Subur ke Kantor Denpom IX/2 Mataram untuk dimintai
keterangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi Bripka Dodi Iskandar.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi
Bripka Dodi Iskandar yang sedang melaksanakan tugas mengatur/
mengawasi kerawanan lalu lintas pagi di Simpang Lima Ampenan,
Saksi Bripka Dodi Iskandar menderita luka robek pada bibir atas
sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima
centimeter, dan dari luka tersebut keluar cairan warna merah (darah),
sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara
Polda
NTB
Mataram
Nomor:
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Sket/Ver/227/VII/2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas nama Dody
Iskandar.
13. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah
memukul Saksi Bripka Dodi Iskandar yang saat itu sedang
melaksanakan tugas mengatur/mengawasi kerawanan lalu lintas pagi di
Simpang Lima Ampenan, hingga kemudian pada tanggal 20 Juli 2017
Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Bripka Dodi
Iskandar disaksikan para pejabat dari Kodim 1606/Lombok Barat dan
Polres Mataram, sebagaimana tertulis dalam 2 (dua) lembar Surat
Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 antara Pratu Dedi Gustaman (Pihak I)
dan Bripka Dody Iskandar (Pihak II) yang menyatakan bahwa Pihak I
menyadari kesalahanya dan meminta maaf atas kejadian pemukulan
terhadap Pihak II.
14. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi
Oktavia Lottu menikah secara agama Islam bertempat di rumah
orangtua Terdakwa di Kec. Ampenan Tengah, Kota Mataram.
15. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2017 Saksi Oktavia Lottu
melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan
Terdakwa di Atambua, NTT, yang kemudian anak tersebut Terdakwa
beri nama Agustin Putri Gustaman, dan sekarang Terdakwa sedang
mengurus pernikahannya dengan Saksi Oktavia Lottu secara dinas
sesuai aturan perkawinan bagi prajurit yang berlaku di lingkungan TNI.
Menimbang

: Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer yang
diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur
Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh
Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan
membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dimohon untuk
dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan
sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan tunggal hanya mengandung satu unsur, yaitu “Penganiayaan”.

Menimbang

: Bahwa mengenai pengertian “penganiayaan” tidak ditemukan dalam
KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena
itu pengertian “penganiayaan” diambilkan dari ‘doktrin’ yang
mengartikan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan
orang lain. Dengan demikian unsur “penganiayaan” mengandung dua
sub unsur, yaitu: dengan sengaja dan tanpa hak; dan menyakiti atau
melukai badan orang lain.

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur penganiayaan mengandung dua sub unsur,
maka tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan
tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Dengan sengaja dan tanpa hak;
2. Menyakiti atau melukai badan orang lain.

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
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1. Unsur Kesatu : “Dengan sengaja dan tanpa hak”
- Bahwa menurut ‘memorie van toelichting’, yang dimaksud dengan
istilah “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri telah
melakukan suatu perbuatan yang ia ketahui hal itu akan menyakiti atau
melukai badan orang lain, padahal Ia tidak berhak untuk itu.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendapatkan izin cuti
selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 31 Juli 2017
untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit di
Mataram, dan sekaligus Terdakwa juga mengajak Saksi Oktavia Lottu
untuk diperkenalkan kepada orangtua Terdakwa di Mataram, NTB.
Pada waktu akan diperkenalkan kepada orangtua Terdakwa, Saksi
Oktavia Lottu dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat
persetubuhannya dengan Terdakwa.
b.
Bahwa benar setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa di
Kampung Sukaraja Perluasan, Kec. Ampenan Tengah, Kota Mataram,
NTB, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wita
Terdakwa mengajak Saksi Oktavia Lottu jalan-jalan ke Pantai di daerah
Ampenan, Lombok Barat, yang berjarak sekira setengah jam perjalanan
sepeda motor dari rumah orangtua Terdakwa dengan berboncengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. DR-6285-BW milik
kakak kandung Terdakwa yang bernama Serda Subur, anggota Kodim
1606/Lobar. Pada waktu itu Terdakwa menggunakan sandal selop,
pakaian celana pendek loreng NKRI, dan baju kaos lengan panjang
warna abu-abu hitam yang di lengannya ada tulisan TNI AD dan 744,
sedangkan Saksi Oktavia Lottu menggunakan pakaian celana panjang
warna hitam dan baju kaos. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi
Oktavia Lottu mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm
dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM C Umum.
c.
Bahwa benar setelah selesai bermain-main di Pantai Ampenan,
pada sekira pukul 07.25 Wita Terdakwa dan Saksi Oktavia Lottu
berboncengan tanpa memakai helm mengendarai sepeda motor Honda
Beat milik Serda Subur menuju pulang ke rumah orangtua Terdakwa di
Ampenan Tengah, Kota Mataram.
d.
Bahwa benar ketika mau melewati Simpang Lima Ampenan,
Terdakwa melihat lampu pengatur lalu lintas berwarna kuning, sehingga
Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya agar bisa melewati
lampu kuning, namun ketika Terdakwa sampai di Simpang Lima
Ampenan, ternyata lampu pengatur lalu lintas berubah berwarna merah.
Oleh karena tanggung, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan
menerobos lampu merah, hingga kemudian di ujung Simpang Lima
Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi yang mengawasi lalu lintas
di Simpang Lima, yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi
Bripka Dody Iskandar.
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e.
Bahwa benar oleh karena Terdakwa terkejut dihentikan secara
mendadak oleh Saksi Bripka Dodi Iskandar, maka Terdakwa langsung
mengerem sepeda motornya hingga sepeda motor Terdakwa berhenti
secara mendadak.
Oleh karena saat itu Terdakwa sedang
membonceng Saksi Oktavia Lottu yang sedang hamil 7 bulan, maka
dengan Terdakwa berhenti secara mendadak, Saksi Oktavia Lottu
menjadi terdorong ke depan dan perutnya yang hamil menjadi
terdesak/terhimpit badan Saksi Oktavia Lottu dan badan Terdakwa, lalu
Terdakwa tidak mampu menahan beban sepeda motor yang miring,
hingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa roboh dan
Saksi Oktavia Lottu jatuh dan merintih kesakitan sambil memegangi
perutnya yang sedang hamil 7 bulan.
f.
Bahwa benar melihat Saksi Oktavia Lottu merintih kesakitan
sambil memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan, Terdakwa
menjadi kawatir dan marah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Bripka
Dodi Iskandar yang telah menghentikan sepeda motor Terdakwa secara
mendadak dan berkata: ”Lihat ini, gara-gara kamu stop, isteri saya jadi
kesakitan”, sambil Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi Bripka
Dodi Iskandar untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa, namun
pukulan Terdakwa tersebut dapat dihindari oleh Saksi Bripka Dodi
Iskandar, kemudian datang Saksi Saharuddin yang bekerja sebagi
tukang parkir di depan mini market Indomart dekat Simpang Lima
Ampenan yang langsung berusaha memeluk Terdakwa agar tidak lagi
memukul Saksi Bripka Dodi Iskandar, namun Terdakwa tidak
menghiraukan larangan Saksi Saharudin tersebut, dan Terdakwa tetap
berusaha memukul Bripka Dodi Iskandar hingga kemudian salah satu
pukulan Terdakwa berhasil mengenai bagian mulut Saksi Bripka Dodi
Iskandar hingga Saksi Bripka Dodi Iskandar terjatuh ke belakang dan
bibir bagian atasnya robek mengeluarkan darah.
g.
Bahwa benar setelah melihat Saksi Bripka Dodi Iskandar terjatuh
dan bibirnya mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meneruskan
perjalanan menuju pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Ampenan
Tengah, Kota Mataram.
h.
Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa
tindakan Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung memukul
wajah Bripka Dodi Iskandar beberapa kali yang salah satu pukulannya
mengenai bagian mulut Bripka Dodi Iskandar hingga bibir bagian atas
Bripka Dodi Iskandar robek mengeluarkan darah, tindakan Terdakwa
tersebutdapat menyebabkan Saksi Bripka Dodi Iskandar merasa
kesakitan ataupun luka. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan)
Saksi Bripka Dodi Iskandar itulah yang menjadi tujuan Terdakwa
sebagai pelampiasan rasa kesalnya terhadap tindakan Saksi Bripka
Dodi Iskandar yang telah menghentikan sepeda motor Terdakwa yang
menerobos/melanggar lampu merahhingga Terdakwa terkejut, lalu
mengerem mendadak, hingga sepeda motor Terdakwa tidak seimbang
dan jatuh, sehingga menyebabkan pacar Terdakwa yang sedang hamil
7 bulan mengalami kesakitan. Padahal Terdakwa juga mengetahui
bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti ataupun
melukai Saksi Bripka Dodi Iskandar, apalagi pada waktu itu Saksi Bripka
Dodi Iskandar sedang melaksanakan tugas mengatur/mengawasi
kerawanan lalu lintas pagi di Simpang Lima Ampenan, dan Terdakwa
dihentikan oleh Saksi Bripka Dodi Iskandar karena Terdakwa sedang
melanggar aturan berlalu-lintas di Jalan Raya.
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Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu:
“Dengan sengaja dan tanpa hak”, telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua : ”Menyakiti atau melukai badang orang lain”
- Bahwa kata“menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau melukai
badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si
pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan
yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada
diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai
cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang
karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan
terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang,
melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun
menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat
materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa
sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar melihat Saksi Oktavia Lottu merintih kesakitan sambil memegangi
perutnya yang sedang hamil 7 bulan, Terdakwa menjadi kawatir dan
marah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Bripka Dodi Iskandar yang
telah menghentikan sepeda motor Terdakwa secara mendadak dan
berkata: ”Lihat ini, gara-gara kamu stop, isteri saya jadi kesakitan”,
sambil Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi Bripka Dodi Iskandar
untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa, namun pukulan Terdakwa
tersebut dapat dihindari oleh Saksi Bripka Dodi Iskandar, kemudian
datang Saksi Saharuddin yang bekerja sebagi tukang parkir di depan
mini market Indomart dekat Simpang Lima Ampenan yang langsung
berusaha memeluk Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi Bripka
Dodi Iskandar, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan Saksi
Saharudin tersebut, dan Terdakwa tetap berusaha memukul Bripka Dodi
Iskandar hingga kemudian salah satu pukulan Terdakwa berhasil
mengenai bagian mulut Saksi Bripka Dodi Iskandar hingga Saksi Bripka
Dodi Iskandar terjatuh ke belakang dan bibir bagian atasnya robek
mengeluarkan darah.
b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan
Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung memukul wajah Bripka
Dodi Iskandar beberapa kali yang salah satu pukulannya mengenai
bagian mulut Bripka Dodi Iskandar hingga bibir bagian atas Bripka Dodi
Iskandar robek mengeluarkan darah, tindakan Terdakwa tersebutdapat
menyebabkan Saksi Bripka Dodi Iskandar merasa kesakitan ataupun
luka. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan) Saksi Bripka Dodi
Iskandar itulah yang menjadi tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan
rasa kesalnya terhadap tindakan Saksi Bripka Dodi Iskandar yang telah
menghentikan sepeda motor Terdakwa yang menerobos/melanggar
lampu merahhingga Terdakwa terkejut, lalu mengerem mendadak,
hingga sepeda motor Terdakwa tidak seimbang dan jatuh, sehingga
menyebabkan pacar Terdakwa yang sedang hamil 7 bulan mengalami
kesakitan.
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c. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi
Bripka Dodi Iskandar yang sedang melaksanakan tugas mengatur/
mengawasi kerawanan lalu lintas pagi di Simpang Lima Ampenan,
Saksi Bripka Dodi Iskandar menderita luka robek pada bibir atas
sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima
centimeter, dan dari luka tersebut keluar cairan warna merah (darah),
sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Polda NTB Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII/2017
/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas nama Dody Iskandar.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua:
“Menyakiti dan melukai badan orang lain”, telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat
(1)KUHP.

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara
umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum
dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam
arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia
dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam
arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus
mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau
dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan
pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya
Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
pelampiasan rasa kesal Terdakwa terhadap Bripka Dodi Iskandar yang
menurut Terdakwa telah menyebabkan Terdakwa mengerem sepeda
motornya secara mendadak, lalu jatuh, hingga pacar Terdakwa yang
sedang hamil 7 bulan mengalami kesakitan.
- Bahwa oleh karena merasa sangat marah setelah melihat pacar
Terdakwa yang sedang hamil 7 bulan mengalami kesakitan setelah
perutnya tertekan yang disebabkan karena Terdakwa mengerem
sepeda motornya secara mendadak setelah dihentikan oleh Bripka
Dodi Iskandar yang saat itu sedang mengatur/mengawasi lalu lintas
pagi di Simpang Lima Ampenan, Lombok Barat, maka Terdakwa
langsung melampiaskan kemarahannya dengan memukul wajah Bripka
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Dodi Iskandar berkali-kali yang salah satunya mengenai bagian mulut
Bripka Dodi Iskandar hingga terjatuh dan bibirnya mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor
Terdakwa dihentikan oleh Bripka Dodi Iskandar karena Terdakwa
mengendarai sepeda motor berboncengan dengan pacar Terdakwa
(Oktavia Lottu) tanpa memakai helm dan menerobos lampu merah di
Simpang Lima Ampenan, dan kejadian tersebut terjadi di hadapan
Bripka
Dodi Iskandar
yang
sedang
melaksanakan
tugas
mengatur/mengawasi kerawanan lalu lintas pagi di Simpang Lima
Ampenan, Lombok Barat. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa
berpakaian celana pendek loreng dan kaos abu-abu hitam bertuliskan
TNI AD dan 744, sehingga Terdakwa merasa sebagai prajurit TNI yang
‘berani’, maka walaupun saat itu Terdakwa bersalah sedang melanggar
aturan berlalu lintas di jalan Raya, Terdakwa tetap saja ‘berani’
melawan petugas Polisi yang sedang melaksanakan tugasnya
mengatur/mengawasi kerawanan lalu lintas pagi di Simpang Lima
Ampenan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah membuat Bripka Dodi Iskandar merasa kesakitan karena
bibirnya terkena pukulan tangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang
melawan petugas Polisi yang sedang melaksanakan tugas di jalan Raya
telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan juga
dapat mengganggu hubungan baik antara TNI dan Polri di daerah NTB.
Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf
kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah
Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim
menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan telah meminta maaf
kepada Bripka Dodi Iskandar, dan Bripka Dodi Iskandar juga telah
memaafkan Terdakwa;
4. Permasalahan ini telah diselesaikan secara damai oleh Kodim
1606/Lobar dan Polres Mataram, NTB.
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm, tidak
mempunyai SIM C Umum, dan menerobos lampu merah di Simpang
Lima Ampenan;
- Terdakwa melawan petugas Polisi yang sedang menegakkan aturan
berlalu lintas di jalan raya yang telah dilanggar Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu perselisihan antara TNI dan
Polri.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian
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memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan
dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya
mempertimbangkan kepentingan dinas militer, terutama satuan Yonif
744 Raider Khusus di Atambua, NTT, Majelis Hakim berpendapat
bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai terlalu berat, sehingga perlu
dikurangi.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1. Barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DR6285-BW beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0173322/NB/2011 atas
nama Sainal Abidin, alamat Lingkungan Karang Panas, Kel. Ampenan
Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang telah dipinjam pakai oleh
kakak kandung Terdakwa atas nama Serda Subur, yang tidak dapat
dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan, perlu dikembalikan
kepada pemiliknya yang paling berhak.
2.

Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar Surat Karumkit Polda NTB Nomor:
R/1020/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Hasil Visum
EtRepertum;
b)
1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Polda NTB Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII
/2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas nama Dody Iskandar, yang
menerangkan bahwa pada bagian kepala Sdr. Dody Iskandar
terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran satu
centimeter kali nol koma lima centimeter dari luka keluar cairan
warna merah;
c)
5 (lima) lembar Surat Perintah Kapolsek Ampenan Nomor:
Sprin/576/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang pelaksanaan tugas
rawan pagi di lokasi yang rawan kemacetan mulai tanggal 01
sampai dengan 31 Juli 2017, dari jam 06.30 s/d 07.30 Wita.
d)
2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 antara
Pratu Dedi Gustaman (Pihak I) dan Bripka Dody Iskandar (Pihak II)
yang menyatakan bahwa Pihak I menyadari kesalahanya dan
meminta maaf atas kejadian pemukulan terhadap Pihak II;
e)
2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat
Nopol DR-6285-BW yang dikendarai Terdakwa pada waktu
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;
f)
1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat
warna putih Nomor: 0173322/NB/2011, Nopol DR-6285-BW;
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g)
2 (dua) lembar foto TKP tindak pidana penganiayaan yang
diduga dilakukan oleh Pratu Dedi Gustaman terhadap Bripka Dody
Iskandar, dan foto perdamaian antara Pratu Dedi Gustaman dan
Bripka Dodi Iskandar.
h)
1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan dari Danyonif
744/SYB Nomor: SIJ/706/VII/2017 atas nama Pratu Dedi
Gustaman untuk melaksanakan cuti tahun 2017.
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam
berkas perkara, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.
Menimbang

: Bahwa oleh karena kesatuan Terdakwa jauh di Atambua, NTT,
sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri ataupun akan
menyulitkan pelaksanaan putusan, sedangkan saat ini Terdakwa berada
dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI :

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: DEDI GUSTAMAN, Pratu NRP.
31130623960493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu denganPidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:
a.

Barang-barang :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DR-6285-BW
beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0173322/NB/2011 atas nama Sainal
Abidin, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

b.

Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar Surat Karumkit Polda NTB Nomor: R/1020/VII/2017
tanggal 26 Juli 2017 perihal Hasil Visum EtRepertum;
b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda
NTB Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII /2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas
nama Dody Iskandar;
c)
5 (lima) lembar Surat Perintah Kapolsek Ampenan Nomor:
Sprin/576/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang pelaksanaan tugas rawan pagi
di lokasi yang rawan kemacetan mulai tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2017,
dari jam 06.30 s/d 07.30 Wita;
d) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 antara Pratu Dedi
Gustaman (Pihak I) dan Bripka Dody Iskandar (Pihak II);
e) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol DR6285-BW;
f)
1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih
Nomor: 0173322/NB/2011, Nopol DR-6285-BW;
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g) 2 (dua) lembar foto TKP tindak pidana penganiayaan yang diduga
dilakukan oleh Pratu Dedi Gustaman terhadap Bripka Dody Iskandar, dan foto
perdamaian antara Pratu Dedi Gustaman dan Bripka Dodi Iskandar.
h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan dari Danyonif 744/SYB Nomor:
SIJ/706/VII/2017 atas nama Pratu Dedi Gustaman;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

6.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536
sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K)
NRP.11980035580769, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II,
yang diucapkan pada haridan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua 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 Pengganti
Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973,serta di hadapan umum dan
Terdakwa.
Hakim Ketua
Cap/Ttd
MuhammadDjundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536
Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti
Ttd
Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973
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