PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 43-K / PM.III-14 / AL / XI / 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 Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Muhammad Muslimin.
Kopda Ttu / 101691.
Anggota Sekratariat.
Lanal Denpasar.
Banyuwangi, 3 Nopember 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Raya Sesetan No. 331 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :
1.
Danlanal Denpasar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan
Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 97 / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016.
2.

Kemudian diperpanjang sesuai :
a.
Perpanjangan penahanan pertama dari Danlanal Denpasar selaku
Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2016
sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Keputusan
Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 98 / VIII /2016 tanggal 16 Agustus
2016.
b.
Perpanjangan penahanan kedua dari Danlanal Denpasar selaku Papera
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2016 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 99 / IX / 2016 tanggal 14 September 2016.
c.
Perpanjangan penahanan ketiga dari Danlanal Denpasar selaku Papera
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai
dengan tanggal 16 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan
Penahanan Nomor : Kep / 35 / X / 2016 tanggal 14 Oktober 2016.

3.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2016
sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAP/11/PM.III-14/AL/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
4.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-14/AL/XII/2016 tanggal
15 Desember 2016.
/ PENGADILAN …….
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PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas perkara dari Denpom Lanal Denpasar Nomor :
BPP/1/A-1/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Memperhatikan :
1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danlanal
Denpasar selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2016 tanggal 8
Nopember 2016.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak/42/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM / 51 / PM.III-14 / AL / XI / 2016 tanggal 16
Nopember 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID / 45 / PM.III-14 / AL / XI / 2016 tanggal 17
Nopember 2016.

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

:

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/42/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
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 :
”Insubordinasi
dengan
mengakibatkan kematian”.

tindakan

nyata

yang

sebagaimana diatur dan diancam
menurut pasal 106 ayat (3) KUHPM.

dengan

pidana

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :
- Pidana Pokok

- PidanaTambahan :

:

Penjara selama 10 (sepuluh)
tahun.
Dipecat dari dinas militer cq.
TNI- AL.
/ c. Mohon ……

3
c.

Mohon agar barang bukti berupa :
1)

Surat-surat :

1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan
Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September
2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL
Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu
Muhammad Muslimin.
1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan
Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang
Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan
Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran
2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made
Suardi.
1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.
1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I
Made Suardi NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah
Sakit Tk. II Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29
Juli 2016 atas nama Made Suardi.
2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Tk. II Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3
Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.
1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa
dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
Nomor : UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus
2016 atas nama Muhammad Muslimin.
2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital
Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh.
Muslimin.
2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas
Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas
nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2)

Barang-barang :

1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan
gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna
silver.
1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan
AC MILAN kondisi kotor milik Terdakwa.
1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris
warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI
AL kondisi buruk milik korban.
1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi
buruk milik korban.
/ Dikembalikan ..…
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Dikembalikan kepada keluarga korban.
1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama
Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP 101691.
1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang
Lanal Denpasar.
1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal
Denpasar.
Dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Denpasar.
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
e.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2.
Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
A.

Analisa Fakta

Berdasarkan hasil keterangan Saksi-Saksi dan keterangan
Terdakwa dalam persidangan serta petunjuk dan barang bukti
dihubungkan dengan tuntutan dan surat dakwaan, diperoleh
analisa fakta adalah sebagai berikut :
1.
Bahwa surat dakwaan pada prinsipnya merupakan dasar
penuntutan terhadap Terdakwa dan sebagai dasar pembuktian
kesalahan Terdakwa, serta sebagai dasar pembahasan yuridis
dari Tuntutan Pidana sebagaimana dikehendaki oleh KUHAP.
2.
Bahwa pada pokoknya Dakwaan Oditur Militer mendakwa
diri Terdakwa dengan dakwaan Pasal 106 ayat (3) KUHPM.
3.
Bahwa pokok permasalahan ini sebenarnya adalah
merupakan kesalah pahaman yang awalnya
Korban
menyalahkan Terdakwa atas tidak di ACC nya permohonan cuti
Korban sedangkan terungkap di persidangan bahwa yang
memasukkan buku pengajuan cuti kepada Palaksa bisa siapa
saja dengan demikian menunjukkan bahwa kesalahan tersebut
belum tentu disebabkan oleh kelalaian Terdakwa.
4.
Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mempermasalahkan
dan justru meminta maaf kepada Korban setelah Terdakwa
ditempeleng oleh Korban yang jelas-jelas melanggar Pasal 131
ayat (1) KUHPM yang berbunyi :
"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau
menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain
menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan
kekerasan"
5.
Bahwa Terdakwa pada dasarnya menerima jika dianggap
salah dan diberikan tindakan oleh atasan Terdakwa karena pada
saat Kasatang berada di ruang Sekretariat bersama dengan
/ Terdakwa …….
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Terdakwa dan Saksi-1, ketika Saksi-1 hendak melaporkan
kejadian penempelengan tersebut dicegah dan dilarang oleh
Terdakwa karena Terdakwa tidak mau masalah ini akan menjadi
panjang jika saling melapor pada atasan masing-masing.
6.
Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin menakutnakuti tanpa ada maksud untuk menyerang, hal ini bisa terlihat
ketika Terdakwa dan Korban bertemu di pool Satang. pada saat
itu Terdakwa masih berbicara dengan Korban yg menunjukkan
bahwa sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan
penyerangan bahkan lebih lanjut Terdakwa sudah berusaha
untuk menaruh pisau sangkur setelah selesai berbicara dengan
Korban. Jika Tersangka memang memiliki niatan untuk
menyerang maka sudah dapat dipastikan dialog antara Terdakwa
dan Korban tidak akan pernah terjadi dan seketika itu Terdakwa
akan menyerang Korban, akan tetapi hal tersebut telah
terbantahkan.
7.
Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja menyerang
seorang atasan seperti yang didakwakan oleh Oditur, akan tetapi
Terdakwa hanya berusaha untuk membela diri karena justru
Korbanlah yang mencekik dan berusaha menyerang Terdakwa
terlebih dahulu. tindakan pembelaan Terdakwa ini telah diatur di
dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
"Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"
8.
Bahwa Terdakwa sudah beriktikad baik dengan mencari
pertolongan agar korban bisa tertolong dan juga langsung
menyerahkan diri kepada Pomal Lanal Denpasar dengan
sukarela dan tanpa dikejar-kejar. Selain itu Terdakwa beserta
keluarga Terdakwa sudah mencoba untuk bertemu dengan
keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan
namun iktikad baik ini ditolak secara mentah-mentah oleh
keluarga Korban.
9.
Bahwa penyebab pasti kematian Korban, atas keterangan
Saksi-15 di depan pengadilan menyatakan bahwa penyebab
pasti hanya bisa diketahui dengan cara otopsy sedangkan
pemeriksaan luar / Visum Et Repertum tidak bisa dijadikan
sebagai acuan.
"Bahwa dikaitkan dengan KUHAP Pasal 185 Ayat (1)
keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi
nyatakan di depan sidang pengadilan.
10. Bahwa kepribadian Korban tergolong kepribadian yang
kurang baik dan juga pernah memiliki beberapa masalah dengan
Tetangga ataupun Rekan Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa
Korban merupakan seseorang dengan ego dan perilaku tidak
pantas. hal ini bisa dilihat dari tidak disiplinnya Korban pada saat
melaksanakan dinas Jaga dimana pada saat melaksanakan
dinas jaga korban justru pulang ke rumah dan menggunakan
/ Celana …….
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Celana Training saat kembali ke pos yang seharusnya ditempati
secara penuh. Selain hal di atas, Korban juga pernah melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada istri dan hal ini
juga diakui oleh beberapa Saksi yang rumahnya berdekatan
dengan rumah Korban.
11. Bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal Azas sebab
dan akibat atau hubungan Causal yang menjadi latar belakang
sebuah Delik atau Perbuatan Pidana. Bahwa dalam Perkara ini
maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk menakutnakuti dan tidak ada maksud untuk melawan seorang atasan.
B.

Analisa Hukum

Majelis Hakim yang kami hormati,
Sdr. Oditur yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan.
Dengan memperhatikan akan segala hal yang telah
diterangkan oleh Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan
Terdakwa serta bukti - bukti dan petunjuk lainnya, maka dapat
dianalisa secara hukum yang kemudian dihubungkan dengan
surat dakwaan dan surat tuntutan Sdr.Oditur, lebih lanjut kami
uraikan ke dalam unsur-unsur dari Pasal 106 ayat (3) KUHP atas
tuntutan Sdr. Oditur .
Bahwa oleh karena itu Kami selaku Penasehat Hukum dari
Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur Pasal 106 (3) KUHP
sebagai berikut :
1.

Tentang Unsur Ke-1 “ Militer “

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang
berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang
wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang
waktu ikatan dinas tersebut. Dalam hal termasuk para SaksiSaksi dan juga keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
a.
Bahwa dalam Tuntutan Oditur pada halaman 23 unsur ke –
1 menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Muslimin adalah
Prajurit TNI AD, ini adalah suatu Tuntutan yang terburu-buru,
tidak teliti dan cenderung dipaksakan sehingga dengan melihat
fakta-fakta dipersidangan apa yang tertulis pada Tuntutan tidak
sesuai dengan Identitas Terdakwa yang sesungguhnya adalah
Prajurit TNI AL bukan Prajurit TNI AD.
b.
Berdasarkan pasal 130 UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer bahwa apa yang ditulis dalam Dakwaan dan
tuntutan Oditur jelas-jelas melanggar syarat formil karena
penulisan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap
sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur batal demi hukum.
2.
Tentang Unsur Ke-2 “Yang sengaja dengan tindakan
nyata menyerang seorang atasan, dengan kekerasan“
/ Bahwa ………
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Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur
dalam hal ini uraian pada unsur kedua : bahwa pengertian ” Yang
sengaja ” adalah sebenarnya merupakan istilah lain dari
kesengajaan dimana apa yang dimaksud dengan kesengajaan
tidak ada penjelasannya atau penafsiran dalam KUHP kecuali
yang kita ketahui adalah hanya berdasar pada pendapatpendapat, teori-teori dan ajaran-ajaran dari Pakar Hukum
”Kesengajaan” ( Dolus ) adalah merupakan bagian dari
kesalahan dan kesalahan memiliki hubungan erat dengan
kejiwaan pelaku. Sedang Oditur tidak mengatakan demikian akan
tetapi Oditur hanya menafsirkan sendiri atau kecenderungan
pada pendapat pribadinya sedangkan sesuai doktrin-doktrin
pengertian kesengajaan tersebut diperluas dalam hal-hal yang
mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan
oleh karenanya berdasarkan keterangan Terdakwa adalah
Terdakwa tidak bermaksud untuk menyerang seorang atasan
akan tetapi lebih dikarenakan berada dalam situasi membela diri
karena pada saat itu Korban yang pertama kali melancarkan
serangan kepada Terdakwa.
Yang dimaksud dengan "menyerang atasan" adalah suatu
perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut
kepada bawahan belum ada sedangkan dalam perkara ini sudah
jelas bahwa atasan yang dimaksud telah melakukan suatu
aktifitas yaitu "secara tiba-tiba menggulat leher Terdakwa"
Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah
perbuatan
yang
dilakukan
si
pelaku/Terdakwa
yang
menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain
dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang
dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan
sebagainya. Bahwasanya pada perkara ini telah dijelaskan di
persidangan bahwa Terdakwa bermaksud untuk melepaskan diri
dari pitingan/cekikan dari Korban, bukan bermaksud untuk
membuat sakit ataupun menderita.
Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah
sumpah yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan ke depan
sidang, ternyata telah terungkap fakta sebagai berikut :
Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti
Korban dengan harapan Korban tidak semena-mena dalam
bertindak dan tidak menceritakan suatu aib seseorang kepada
orang lain apalagi di depan banyak orang. Selanjutnya Terdakwa
berniat untuk meminta maaf kepada Korban dan hendak
membuang pisau sangkur yang Terdakwa bawa, namun ternyata
Korban tiba-tiba menggulat leher Terdakwa dengan cara
memiting dan mencekik leher Terdakwa kemudian tangan kiri
Korban berusaha merebut pisau sangkur yang Terdakwa pegang
dan hendak ditusukkan ke perut Terdakwa kemudian pisau
sangkur tersebut mengenai perut Korban lalu Korban mencabut
pisau sangkur tersebut sambil berteriak keras kemudian Korban
berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa
sehingga Terdakwa berebut sangkur kembali yang berakhir
/ dengan ........
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dengan tertusuknya lagi badan Korban. Selanjutnya setelah itu
Terdakwa masih berusaha untuk melepaskan pitingan atau
cekikan dari Korban sehingga Terdakwa terpaksa untuk menusuk
perut Korban kembali setelah Korban kalah tenaga dan pisau
sangkur tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa.
Dan atas hal tersebut kami selaku Penasehat Hukum
Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan unsur
kedua.
3.

Tentang Unsur Ke-3 “Yang menyebabkan kematian“

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur
dalam hal ini uraian pada unsur ketiga : bahwa pengertian "mati
atau meninggal dunia" adalah melayangnya nyawa dari badan si
Korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada
Tanda-tanda kehidupan. hal ini ditandai dengan tidak
berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung,
tidak bernafas dan sebagainya.
Bahwa kematian si Korban merupakan suatu rangkaian
kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat
pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si Korban
mengakibatkan gegar otak, setelah dibawa/dirawat di rumah sakit
korban meninggal dunia.
Dalam persidangan telah diungkapkan oleh Saksi bahwa Saksi
hanya bisa memperkirakan dan tidak bisa menjelaskan penyebab
pasti dari kematian korban karena untuk bisa mengetahui
penyebab pasti suatu kematian hanya dengan cara autopsi,
bukan dengan pemeriksaan luar atau Visum Et Repertum
sehingga dengan belum adanya kepastian tentang penyebab
kematian yang dalam hal ini Saksi katakan dalam sidang sebagai
"perkiraan" maka hal ini menjadi belum jelas dan tidak dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum dan atas hal tersebut
kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa
dibebaskan dari dakwaan unsur ketiga.
C.

Kesimpulan

Majelis hakim Pengadilan Militer yang Mulia dan Sdr Oditur
yang Terhormat,
Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menyajikan pembahasan secara yuridis dan cukup objektif
berpijak pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku
terhadap proses persidangan atas diri Terdakwa;
Bahwa dari keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti dan faktafakta dipersidangan kami menyimpulkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya yang
pernah dilakukannya dan Terdakwa sampai saat ini telah
berusaha berkelakuan baik serta tidak ingin melanggar hukum
lagi, kejujuran, keterbukaan, keterus terangan dan tidak berbelit/ belitnya ……..
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belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan
semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim.
2.
Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara
tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan
tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar
yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar,
menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah
Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran
dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang
seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.
D.

PENUTUP

Majelis Hakim Yang kami hormati
Oditur Yang kami Hormati
Sidang Pengadilan yang kami muliakan.
Bahwa dalam mengakhiri nota Pembelaan ini kami
Penasehat Hukum Terdakwa yakin dan percaya bahwa Majelis
Hakim yang arif dan bijaksana akan menjatuhkan putusan yang
seadil-adilnya kepada Terdakwa dan berdasarkan kebenaran
formil dan materiil sesuai koridor Hukum yang berlaku dan fakta
di persidangan.
Bahwa kita sama-sama menyadari lembaga ini adalah
lembaga peradilan bukan lembaga penghukuman, oleh karena
itu, kami penasehat Hukum sangat yakin Majelis Hakim Militer
akan sependapat dengan kami menurut Hukum Terdakwa
sepatutnya mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya hal
ini didasarkan pada perilaku sopan-santun dan terus terang
dalam mengikuti persidangan dan penyesalan Terdakwa yang
sangat mendalam atas perbuatan tersebut serta perhatian dari
atasan Terdakwa untuk tetap memberikan pembinaan;
Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami
Penasehat Hukum Terdakwa, mohon dengan kerendahan hati
kepada Bapak Majelis Hakim Militer Yang Mulia yang memeriksa
dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa Kopda Ttu Muhammad Muslimin
NRP 101691 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata
yang mengakibatkan kematian.
2.
Membebaskan
dakwaan.

Terdakwa

dari

segala

tuntutan

dan

3.
Mohon Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara
ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun
keluarganya sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan
penderitaan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah tulang
punggung bagi anak, istri dan orang tuanya dalam mencari
nafkah.
/ 4. Mohon ........
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4.
Mohon
keluarganya

mempertimbangkan

aspek

kemanusiaan

bagi

5.
Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim
Militer yang Mulia karena dihati nurani Majelis Hakimlah yang
dapat menentukan dengan ketukan palu putusan, kami berharap
ketukan palu tersebut memberikan pertanggung jawaban yang
Mulia demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Semoga Tuhan memberikan Rahmatnya kepada kita semua.
3. Bahwa jawaban atas pembelaan (replik) dari Oditur Militer
yang pada pokoknya sebagai berikut :
Sidang Majelis yang saya hormati.
Bahwa sebagaimana Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa
terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam
persidangan yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, Penasihat
Hukum dapat kami kelompokkan sebagai berikut :
A.

Keterangan para Saksi, dan Terdakwa.

Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penasihat Hukum dalam
Pledoinya didasarkan pada keterangan-keterangan yang
diantaranya :
a.
Keterangan para Saksi. Bahwa terhadap keterangan para
Saksi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum, kami tidak akan
memberikan tanggapan mengingat apa yang diuraikan pada
keterangan para Saksi hampir sama dengan uraian keterangan
para Saksi yang kami bacakan tidak dituliskan semua oleh
Penasihat Hukum hal ini kami mengerti karena ditinjau dari sisi
kepentingan Penasihat Hukum dan Terdakwa.
b.
Keterangan Terdakwa. Bahwa terhadap keterangan
Terdakwa sabagai mana diuraikan oleh Penasihat Hukum, kami
cukup memahami karena kembali lagi hal ini jika ditinjau dari sisi
kepentingan Penasihat Hukum dan Terdakwa, akan tetapi yang
harus digaris bawahi bahwa semua keterangan para Saksi pada
prinsipnya Terdakwa telah membenarkannya dan dicatat oleh
Panitera.
B.

Pembuktian Unsur.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Dakwaannya
disusun secara alternatif yakni pertama atau kedua, dan Oditur
Militer telah menyatakan bahwa terhadap Dakwaan pertama telah
terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap
Dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi, dan Oditur Militer
telah membuktikan unsur-unsur delik yang terkandung dalam
Dakwaan pertama tersebut. Terhadap tanggapan pembuktian
/ unsur ……..
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unsur yang dikemukakan Penasihat Hukum dapat kami tanggapi
sebagai berikut :
a.
Unsur Kesatu “Militer” mengenai unsur kesatu Penasihat
Hukum menyatakan dalam tuntutan Oditur Militer pada halaman
23 Terdakwa Kopda Ttu Muhammad Muslimin adalah Prajurit TNI
AD merupakan suatu tuntutan yang terburu-buru, tidak teliti dan
cenderung dipaksakan padahal identitas Terdakwa yang
sesungguhnya adalah Prajurit TNI AL bukan prajurit TNI AD
sehingga Dakwaan dan tuntutan Oditur batal demi hukum.
Terhadap tanggapan Penasihat Hukum tersebut kami Oditur
Militer akan menanggapi sebagai berikut :
Bahwa mengenai identitas Terdakwa memang benar Prajurit
tersebut merupakan Prajurit TNI AL bukan Prajurit TNI AD dan
Oditur telah menyusun di Surat Dakwaan secara benar dan
lengkap mengenai identitas Terdakwa tersebut, sedangkan di
tuntutan khususnya pada halaman 23 pada tuntutan Oditur
tentang identitas Terdakwa yang tertulis TNI AD itu hanya
kesalahan ketik yang bisa terjadi kepada siapapun, sebagaimana
juga bisa terjadi pada Penasihat Hukum sebagai contoh
Penasihat Hukum dalam Pledoinya identitas keterangan Saksi-13
atas nama Kapten Mar I Dewa Made Susila Penasihat Hukum
Terdakwa menyatakan agama yang bersangkutan Islam padahal
agama Saksi-13 tersebut adalah Hindu.
b.
Unsur Kedua “Yang sengaja tindakan nyata menyerang
seorang atasan, dengan kekerasan”.
c.

Unsur Ketiga “Yang mengakibatkan kematian”.

Bahwa mengenai unsur kedua dan ketiga dimana
Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Oditur
Militer, hal ini menurut hemat kami sah-sah saja, hal tersebut
tentunya didasarkan pada alasan yang dikemukakan oleh
Penasihat Hukum, namun kami sangat tidak sependapat karena
alasan Penasihat Hukum untuk tidak sependapat hanya
didasarkan pada fakta-fakta hukum yang bersifat sepenggalsepenggal dan tidak lengkap. Sehingga kami berkesimpulan
bahwa Kami Oditur Militer tidak sependapat dengan penasihat
Hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut, dan kami
tetap pada pendapatnya sebagai mana dalam tuntutan.
C.

Kesimpulan.

Dari uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa
alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (pledoi)
Penasihat Hukum tidak beralasan dan mohon kepada Majelis
Hakim untuk “menolak” dan kami selaku penuntut dalam perkara
ini menyatakan “tetap pada tuntutan semula”, namun apabila
Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang
seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et
Bono).

/ 3. Bahwa ……
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3.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis
tanggal 2 Pebruari 2017 pada pokoknya menyatakan
bahwa
mengenai identitas Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer
dalam tuntutannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017
khususnya pada halaman 23 tentang identitas Terdakwa yang tertulis
TNI- AD menurut Oditur Militer tersebut adalah karena adanya
kesalahan pengetikan saja
sedangkan mengenai unsur-unsur
menurut Pendapat Penasehat Hukum tidak terbukti Oditur Militer
tidak sependapat dan menyatakan tetap pada pendapatnya semula
sebagaimana dalam tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.
4.
Bahwa jawaban Penasehat Hukum Terdakwa terhadap duplik
Oditur Militer yang disampaikan secara lesan pada hari Selasa
tanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan
semula .
5.
Permohonan
Terdakwa yang disampaikan secara lesan
dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal telah
melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya , oleh karena
Terdakwa mohon tetap dipertahankan menjadi anggota TNI – AL
karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan harus
membantu biaya kehidupan mertua dan berjanji tidak mengulanginya
tindak pidana lagi.
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal
Dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau
pada hari lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Parkiran
Satang Lanal Denpasar atau di tempat lain di Mako Lanal
Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang
seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk
bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan
suatu pekerjaan dinas, yang mengakibatkan kematian”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di
Kobangdikal Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta.
Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan
Pangkat Kopda Ttu NRP 101691.
/b. Bahwa, . . .
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b.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul
18.30 Wita Terdakwa bersama PNS A A Ayu Tirta (Saksi-1)
berada di ruangan sekretariat Lanal Denpasar kemudian Serda
Bek I Made Suardi (korban) masuk ke ruangan sekretariat lalu
bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan buku
permohonan cuti yang sebelumnya telah diajukan oleh Korban.
Setelah di cek ternyata buku permohonan cuti tersebut ditemukan
di samping kiri di bawah tumpukan surat-surat di ruang
sekretariat, kemudian Korban mengecek buku permohonan cuti
tersebut dan ternyata permohonan cuti Korban belum di
ACC/ditandatangani oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti
Sdr. Taufik yang pengajuannya belakangan dari Korban sudah di
ACC/ditandatangani.
c.
Bahwa mengetahui permohonan cuti Korban belum di
ACC/ditandatangani lalu Korban marah-marah kepada Terdakwa,
kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Korban
kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara tidak
sengaja terlewatkan, namun Korban tetap tidak terima dan
semakin marah selanjutnya Korban menampar pipi bagian kanan
Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa tidak melakukan
perlawanan. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha
menenangkan Korban dengan mengatakan bahwa permohonan
cuti Korban masih bisa diajukan besok kemudian Korban
menyuruh Terdakwa untuk mengajukan kembali permohonan cuti
Korban tersebut, selanjutnya Korban pergi meninggalkan
ruangan. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa keluar
ruangan menyusul Korban dan meminta maaf dengan cara
merangkul serta memegang tangan Korban dan Korban
memaafkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess.
d.
Bahwa kemudian saat Korban berada di luar ruangan
sekretariat, Korban bertemu dengan Koptu I Ketut Suartana
Atmaja (Saksi-2) dan Korban menyampaikan kepada Saksi-2
kalau Korban baru saja menampar Terdakwa. Kemudian sekira
pukul 21.00 Wita Saksi-2 yang sedang melintas di depan ruangan
sekretariat secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang
berada di dalam ruangan sekretariat selanjutnya Saksi-2
menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa tentang
kebenaran cerita Korban yang telah menampar Terdakwa. Pada
saat itu Terdakwa membenarkan bahwa memang benar Korban
sudah menempeleng Terdakwa karena permohonan cuti Korban
belum di ACC oleh Palaksa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi-2
memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk sabar dan jangan
terbawa emosi selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan
sekretariat.
e.
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016
sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa bangun tidur dan hendak
mandi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang mess dan
mendengar suara kendaraan bus dan truk yang sedang
dipanaskan. Terdakwa tiba-tiba teringat dengan Korban
selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik
Terdakwa dan berjalan menuju ke parkiran sepeda motor serta
membuka jok sepeda motor dan mengambil pisau sangkur di
dalam jok. Oleh karena gagang pisau sangkur tersebut sedikit
terkelupas dan kekecilan selanjutnya Terdakwa ke ruang
/sekretariat, . .
.
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sekretariat untuk mengambil lakban warna hitam dan melilit
gagang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan lakban
agar nyaman saat digenggam, selanjutnya Terdakwa kembali
masuk ke mess untuk menyimpan kunci sepeda motor.
f.
Bahwa kemudian sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa
dengan mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC
MILAN dan celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi
ke Parkiran Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu
Terdakwa mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan
selanjutnya Terdakwa melihat Korban sedang berada di sela-sela
mobil yang sedang parkir dengan mengenakan kaos lengan
pendek doreng layar TNI AL dan celana training warna biru, lalu
Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban
kalau Terdakwa tidak terima dan merasa malu karena Korban
sudah bercerita kepada Anggota Lanal Denpasar lainnya tentang
Korban yang telah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa
berkata kepada Korban untuk mengambil pisau dan mengajak
Korban berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan keluar dari
sela-sela mobil yang parkir.
g.
Bahwa saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari
parkiran mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri
Terdakwa, kemudian Korban berbalik menggulat leher Terdakwa
dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan
menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban
memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa
pisau sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari
tangan kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa
lebih kuat daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil
merebut pisau sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur
mengarah ke perut Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban
sebanyak 1 (Satu) kali, Korban kemudian mencabut pisau
sangkur yang menancap di perut sambil berteriak keras, setelah
berhasil mencabut pisau sangkur tersebut kemudian Korban
berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa,
akan tetapi Terdakwa berhasil merebut pisau sangkur dari tangan
Korban dan menusukkannya kembali ke perut Korban sebanyak
1 (Satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan
lengan kiri Korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga percikan darah
Korban mengenai bagian samping belakang mobil dinas TNI AL
Nopol AL 9902 V dan bagian samping depan mobil Kijang Innova
warna hitam Nopol DK 800 DI yang parkir di parkiran Satang
Lanal, hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan tergeletak di
bawah dengan berlumuran darah.
h.
Bahwa melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya
Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta
pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan
Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih
memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan
dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi3), Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi
(Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi10 dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban
selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan
/meminta, . . .
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meminta Saksi-12 membawa mobil ambulans ke parkiran Satang
Lanal Denpasar untuk menolong Korban.
i.
Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal
untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman
Saputro (Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam
Sel Denpom Lanal Denpasar.
Bahwa kemudian Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 segera
menuju ke Parkiran Satang Lanal Denpasar dan Para Saksi.
j.

k.
Bahwa Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD
untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah pemeriksaan
selesai kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa
Korban sudah meninggal dunia.
l.
Bahwa
akibat dari penusukan yang dilakukan oleh
Terdakwa Korban mengalami :
1)
-

Pada Wajah :
Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.

2)
Pada Dada :
Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3
x 1 cm dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis
pertengahan badan, 14 cm di bawah clavicula bila dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.
Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
dada kiri dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis
pertengahan badan, 12 cm bawah clavicul, bila dirapatkan
membentuk garis lurus panjang 3 cm.
Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
dada kiri dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengan
badan, 17 cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis
lurus dengan panjang 3 cm.
3)
Pada Perut :
Luka IV :Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada
perut tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari clavicula, 2 cm
dari garis pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis
lurus dengan panjang 3 cm.
Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
perut kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan
badan, 27 cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis
lurus ukuran 3 cm.
4)
Lengan Kiri Atas :
Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku
dengan ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku
dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak
terasa. Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal
Dunia oleh Dokter Jaga IGD RSAD Udayana. Sesuai Visum Et
/Refertum, . . .
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Refertum dari RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor
:14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016
yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti serta diketahui oleh
Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful Wathoni, MARS.
m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap
Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan yang
nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan agresifitas
yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan Kedokteran Jiwa
dari RSUP Sanglah Denpasar
Nomor : UK/01.21/I.C1.E1
/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
n.
Bahwa Korban berpangkat Serda terhitung mulai tanggal 18
Juni 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut
Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang
Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan
Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013
Menjadi Sersan Dua, dengan demikian Korban adalah atasan
Terdakwa karena Terdakwa berpangkat Kopda terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Staf
Angkatan Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September
2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala
Waktu 1 Oktober 2013. Terdakwa mengetahui dengan pasti
bahwa korban adalah atasan Terdakwa di Lanal Denpasar.
Atau
Kedua
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal
Dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau
pada hari lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau
setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Parkiran
Satang Lanal Denpasar atau di tempat lain di Mako Lanal
Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di
Kobangdikal Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002
Terdakwa dilantik dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada
tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta.
Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa
menjabat sebagai Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan
Pangkat Kopda Ttu NRP 101691.
b.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul
18.30 Wita Terdakwa bersama PNS A A Ayu Tirta (Saksi-1)
berada di ruangan sekretariat Lanal Denpasar kemudian Serda
Bek I Made Suardi (korban) masuk ke ruangan sekretariat lalu
/bertanya, . . .
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bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan buku
permohonan cuti yang sebelumnya telah diajukan oleh Korban.
Setelah di cek ternyata buku permohonan cuti tersebut ditemukan
di samping kiri di bawah tumpukan surat-surat di ruang
sekretariat, kemudian Korban mengecek buku permohonan cuti
tersebut dan ternyata permohonan cuti Korban belum di
ACC/ditandatangani oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti
Sdr. Taufik yang pengajuannya belakangan dari Korban sudah di
ACC/ditandatangani.
c.
Bahwa mengetahui permohonan cuti Korban belum di
ACC/ditandatangani lalu Korban marah-marah kepada Terdakwa,
kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Korban
kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara tidak
sengaja terlewatkan, namun Korban tetap tidak terima dan
semakin marah selanjutnya Korban menampar pipi bagian kanan
Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa tidak melakukan
perlawanan. Melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha
menenangkan Korban dengan mengatakan bahwa permohonan
cuti Korban masih bisa diajukan besok kemudian Korban
menyuruh Terdakwa untuk mengajukan kembali permohonan cuti
Korban tersebut, selanjutnya Korban pergi meninggalkan
ruangan. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa keluar
ruangan menyusul Korban dan meminta maaf dengan cara
merangkul serta memegang tangan Korban dan Korban
memaafkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess.
Bahwa kemudian saat Korban berada di luar ruangan
sekretariat, Korban bertemu dengan Koptu I Ketut Suartana
Atmaja (Saksi-2) dan Korban menyampaikan kepada Saksi-2
kalau Korban baru saja menampar Terdakwa. Kemudian sekira
pukul 21.00 Wita Saksi-2 yang sedang melintas di depan ruangan
sekretariat secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang
berada di dalam ruangan sekretariat selanjutnya Saksi-2
menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa tentang
kebenaran cerita Korban yang telah menampar Terdakwa. Pada
saat itu Terdakwa membenarkan bahwa memang benar Korban
sudah menempeleng Terdakwa karena permohonan cuti Korban
belum di ACC oleh Palaksa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi-2
memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk sabar dan jangan
terbawa emosi selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan
sekretariat.
d.

e.
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016
sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa bangun tidur dan hendak
mandi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang mess dan
mendengar suara kendaraan bus dan truk yang sedang
dipanaskan. Terdakwa tiba-tiba teringat dengan Korban
selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik
Terdakwa dan berjalan menuju ke parkiran sepeda motor serta
membuka jok sepeda motor dan mengambil pisau sangkur di
dalam jok. Oleh karena gagang pisau sangkur tersebut sedikit
terkelupas dan kekecilan selanjutnya Terdakwa ke ruang
sekretariat untuk mengambil lakban warna hitam dan melilit
gagang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan lakban
agar nyaman saat digenggam, selanjutnya Terdakwa kembali
masuk ke mess untuk menyimpan kunci sepeda motor.
/f. Bahwa, . . .
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f.
Bahwa kemudian sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa
dengan mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC
MILAN dan celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi
ke Parkiran Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu
Terdakwa mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan
selanjutnya Terdakwa melihat Korban sedang berada di sela-sela
mobil yang sedang parkir dengan mengenakan kaos lengan
pendek doreng layar TNI AL dan celana training warna biru, lalu
Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban
kalau Terdakwa tidak terima dan merasa malu karena Korban
sudah bercerita kepada Anggota Lanal Denpasar lainnya tentang
Korban yang telah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa
berkata kepada Korban untuk mengambil pisau dan mengajak
Korban berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan keluar dari
sela-sela mobil yang parkir.
g.
Bahwa saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari
parkiran mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri
Terdakwa, kemudian Korban berbalik menggulat leher Terdakwa
dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan
menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban
memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa
pisau sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari
tangan kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa
lebih kuat daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil
merebut pisau sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur
mengarah ke perut Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban
sebanyak 1 (Satu) kali, Korban kemudian mencabut pisau
sangkur yang menancap di perut sambil berteriak keras, setelah
berhasil mencabut pisau sangkur tersebut kemudian Korban
berusaha melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa,
akan tetapi Terdakwa berhasil merebut pisau sangkur dari tangan
Korban dan menusukkannya kembali ke perut Korban sebanyak
1 (Satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan
lengan kiri Korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga percikan darah
Korban mengenai bagian samping belakang mobil dinas TNI AL
Nopol AL 9902 V dan bagian samping depan mobil Kijang Innova
warna hitam Nopol DK 800 DI yang parkir di parkiran Satang
Lanal, hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan tergeletak di
bawah dengan berlumuran darah.
h.
Bahwa melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya
Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta
pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan
Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih
memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan
dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi3), Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi
(Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi10 dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban
selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan
meminta Saksi-12 membawa mobil ambulans ke parkiran Satang
Lanal Denpasar untuk menolong Korban.
i.
Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal
untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman
/Saputro, . . .
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Saputro (Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam
Sel Denpom Lanal Denpasar.
j.
Bahwa kemudian Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 segera
menuju ke Parkiran Satang Lanal Denpasar dan Para Saksi
melihat Korban tergeletak di parkiran Satang di dekat tiang
penyangga bangunan, di sela-sela Mobil Kijang Innova warna
hitam Nopol DK 800 DI dan Mobil Dinas TNI AL warna biru Nopol
AL 6904 V, dengan posisi kepala Korban mengarah ke arah utara
dan kaki Korban mengarah ke arah selatan dengan kondisi
Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya
Korban dipindahkan ke halaman Satang yang lebih luas,
kemudian Saksi-12 langsung memeriksa denyut nadi tangan
kanan dan tangan kiri Korban serta denyut nadi besar pada leher
Korban, namun denyut nadi Korban tidak dapat teraba
selanjutnya Saksi-12 meletakkan jari tangan di hidung Korban
dan sudah tidak dapat mendeteksi hentakan nafas Korban.
Selanjutnya Peltu Jas Gede Sukerada (Saksi-7), Koptu Keu
Nyoman Kardiasa (Saksi-8), Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan
Kapten Marinir I Dewa Made Susila (Saksi-13) mengangkat
Korban ke dalam mobil ambulans dengan menggunakan tandu,
selanjutnya dibawa ke RSAD dipasang alat bantu oksigen dan
alat tensi.
k.
Bahwa Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD
untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah pemeriksaan
selesai kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa
Korban sudah meninggal dunia.
l.
Bahwa
akibat dari penusukan yang dilakukan oleh
Terdakwa Korban mengalami :
1)
-

Pada Wajah :
Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.

2)
Pada Dada :
Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3
x 1 cm dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis
pertengahan badan, 14 cm di bawah clavicula bila dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang 3 cm.
Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
dada kiri dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis
pertengahan badan, 12 cm bawah clavicul, bila dirapatkan
membentuk garis lurus panjang 3 cm.
Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
dada kiri dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengan
badan, 17 cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis
lurus dengan panjang 3 cm.
3)
Pada Perut :
Luka IV :Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada
perut tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari clavicula, 2 cm
dari garis pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis
lurus dengan panjang 3 cm.
/- Luka, . . .
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Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada
perut kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan
badan, 27 cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis
lurus ukuran 3 cm.
4)
Lengan Kiri Atas :
Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku
dengan ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku
dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak
terasa. Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal
Dunia oleh Dokter Jaga IGD RSAD Udayana. Sesuai Visum Et
Refertum dari RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor
:14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016
yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti serta diketahui oleh
Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful Wathoni, MARS.
m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap
Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan yang
nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan agresifitas
yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan Kedokteran Jiwa
dari RSUP Sanglah Denpasar
Nomor : UK/01.21/I.C1.E1
/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Pertama

: Pasal 106 ayat (3) KUHPM.
Atau

Kedua
Menimbang

Menimbang

:

:

: Pasal 338 KUHP.

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan
bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang
didakwakan kepadanya.
Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh
Penasehat Hukum dari Diskum Lantamal V berdasarkan Surat
Perintan
dari
Danlantamal
V
Surabaya
Nomor
Sprin/1048/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dan Surat Kuasa
dari Terdakwa tertanggal 3 September 2016.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa
tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang

:

Bahwa
para Saksi
yang diperiksa di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan
Kesatuan

: A A Ayu Tirta.
: Pengatur TK.I II/d/NIP 196911021998032001.
: Anggota Sekretariat.
: Lanal Denpasar.
/Tempat, . . .
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Tempat, tanggal lahir: Klaten, 2 November 1969.
Jenis kelamin
: Perempuan.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agam a
: Hindu.
Tempat tinggal
: Jalan Piranha II Nomor 4 Denpasar.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
ditugaskan di Lanal Denpasar tahun dan bulannya lupa, hanya
sebatas hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan sama-sama sebagai
anggota Sekretaris Lanal Denpasar bersama dengan 5 (lima) orang
lainnya yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
3.
Bahwa tugas pokok sekretariatan adalah mengajukan,
menerima, meneruskan, mempersiapkan segala surat-surat yang
masuk maupun keluar ke Komandan maupun surat-surat yang akan
didistribusikan ketujuan masing-masing surat tersebut.
4.
Bahwa Saksi dan anggota lainnya apel pagi pukul 7.00.Wita
dan apel siang pukul 15.30. Wita, kecuali lembur bisa pulang
melewati apel siang sampai pukul 19.30. Wita atau sampai pukul
20.00. Wita.
5.
Bahwa selain surat-surat buku ijin cuti untuk seluruh anggota
Lanal Denpasar harus diajukan ke Komandan atau ke Palaksa
untuk di ACC atau disetujui cuti anggota tersebut.
6.
Bahwa seluruh anggota sekretaris tidak ada yang dikhususkan
atau ditugaskan untuk mengajukan surat-surat ke Komandan atau
ke Palaksa, dimana seluruh anggota boleh memasukkan atau
mengajukan surat-surat tersebut baik permohonan untuk buku ijijn
cuti para anggota.
7.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 saat menjelang
waktu apel divisi jaga di ruang sekretariat Lanal Denpasar Korban
menempeleng Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, namun Terdakwa
tidak melakukan perlawanan, melihat kejadian tersebut Saksi
berusaha mendinginkan suasana mengatakan kepada Korban
:“Sabar...sabar”, kemudian Korban pergi meninggalkan ruangan
sekretariat.
8.
Bahwa kejadian Korban menempeleng Terdakwa tersebut,
bermula dari adanya permasalahan dimana Korban mengajukan
cuti, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Korban
mengajukan cuti dan Saksi tidak tahu kapan Korban mengajukan
buku permohonan cuti tersebut.
9.
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 saat
menjelang apel pagi di Mako Lanal Denpasar, Saksi mendengar
informasi dari Koptu I Nyoman Kardiasa (Saksi-8) bahwa Terdakwa
telah menusuk Korban di Kantor Satang Lanal Denpasar yang
mengakibatkan Korban meninggal dunia.
/10. Bahwa, . .
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10. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan baik, sopan santun dan jujur.
11. Bahwa Terdakwa berpangkat Kopda merupakan junior dari
Serda I Made Suardi (Korban) dan Terdakwa memanggil Serda I
Made Suardi dengan sebutan abang.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa
menghalang-halangi Korban untuk melaksanakan tugasnya atau
pekerjaannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
13. Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan foto adegan ke-1
dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik.
Atas keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: I Ketut Suartana Atmaja.
: Koptu Ttu/95644.
: Anggota Pers.
: Lanal Denpasar.
: Kalopaksa, 24 Januari 1980
: Laki-laki
: Indonesia
: Hindu
: Rumdis TNI AL Jl. Raya Sesetan
No. 331 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
ditugaskan di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja,
tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 saat sebelum
apel divisi jaga di Mako Lanal Denpasar, Saksi bertemu dengan
Serda Bek I Made Suardi (Korban), saat itu Korban mengatakan
kepada Saksi kalau Korban baru saja menempeleng Terdakwa.
3.
Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-2 dan ke-3 dalam
Rekonstruksi.
4.
Bahwa setelah selesai apel divisi jaga saat Saksi melintas di
ruang sekretariat Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi
menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran cerita yang
disampaikan Korban kepada Saksi kalau Korban telah
menempeleng Terdakwa.
5.
Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan raut muka yang biasabiasa saja tanpa emosi, membenarkan bahwa memang benar
Terdakwa telah ditempeleng oleh Korban karena permohonan cuti
Korban yang belum di ACC, kemudian mengetahui hal tersebut lalu
Saksi berusaha menasehati Terdakwa untuk sabar dan jangan
terbawa emosi setelah itu Saksi kembali kerumah.
/6. Bahwa, . . .
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6.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
03.30 Wita Saksi melaksanakan Dinas Jaga Dini Hari bersama
dengan Kopda Hoi selaku Caraka Jaga Dini Hari, dan pada saat itu
ada Kapten Mar Dewa Susila (Saksi-15) yang sedang menonton TV
di penjagaan.
7.
Bahwa sekira pukul 05.20 Wita Kopda Hoi mendapat berita
telepon dari Sertu Agus Wargiman (Saksi-3) yang melaporkan telah
terjadi keributan di halaman belakang Mako Lanal Denpasar,
selanjutnya beberapa menit kemudian Kopka Made Lendra datang
ke penjagaan dan melaporkan bahwa telah terjadi keributan di
halaman belakang Mako Lanal Denpasar, kemudian sekira pukul
05.30 Wita Saksi melihat mobil ambulans yang dikemudikan oleh
supir Kopda Rizal Pataki keluar dari kesatuan dan yang berada di
dalam mobil ambulans tersebut adalah Korban bersama dengan
Kopda Hoi.
8.
Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Kopda Hoi,
Korban telah meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa, dari
pengakuan Terdakwa bahwa penyebab perkelahian antara
Terdakwa dengan Korban adalah karena masalah permohonan cuti.
9.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan baik, sedangkan sikap Korban dalam bertutur kata
terkadang ceplas ceplos dan sering memberikan teguran apabila
Saksi melakukan kesalahan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Agus Wargiman.
: Sertu Bek/75588.
: Anggota Satbek.
: Lanal Denpasar.
: Situbondo, 29 Agustus 1971.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Mes Asrama Lanal Denpasar Nomor 331
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
berdinas di Mako Lanal Denpasar sebagai Anggota Sekretariat,
hanya sebatas hubungan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira 04.00 Wita
Saksi sedang melaksanakan dinas jaga di Mako Lanal Denpasar,
pada saat itu Saksi tidur di kantor SPBT lalu beberapa menit
kemudian Saksi terbangun dan pergi ke kamar mandi.
3.
Bahwa saat Saksi hendak ke kamar mandi suasana masih
dalam keadaan gelap, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang
/sedang, . . .
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sedang melintas berjalan kaki melewati depan kantor SPBT hendak
menuju ke perumahan.
4.
Pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa : “Ada apa Lik”
kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah menusuk
Korban, tetapi pada saat itu Saksi meragukan pengakuan Terdakwa
karena pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa atau
memegang sangkur, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke pintu
perumahan Rumdis Lanal Denpasar, sedangkan Saksi melanjutkan
pergi ke kamar mandi.
5.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-7 dalam Rekonstruksi.

6.
Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Saksi keluar dari kamar mandi
dan mendengar suara keributan di Satang lalu Saksi menelepon
penjagaan dan menyampaikan bahwa terjadi keributan di Satang
sedangkan Saksi tetap berada di kantor SPBT untuk melaksanakan
tugas jaga.
7.
Bahwa kemudian Saksi melihat mobil ambulans keluar dari
kesatuan, selanjutnya Saksi melihat Kopka Paidi (Saksi-11)
melintas di SPBT, dan Saksi-11 Saksi mendapat informasi bahwa
Korban telah meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa
dengan menggunakan sangkur.
8.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan baik, dan ramah sedangkan sikap Serda Bek I Made
Suardi biasa-biasa saja.
Atas keterangan Saksi tersebut ada yang diluruskan oleh
Terdakwa yaitu sewaktu bertemu dengan Saksi Terdakwa masih
memegang sangkur.
Atas keterangan
keterangan semula.

Terdakwa

tersebut

Saksi

tetap

pada

Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Ni Wayan Deni Susanthi.
: Mahasiswa.
: Tabanan, 20 Oktober 1997.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Rumdis Lanal Denpasar No.24 Jln. Raya
Sesetan Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Serda Bek I Made Suardi (korban)
karena Korban adalah Ayah kandung Saksi dan Saksi merupakan
anak pertama dari Korban.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul
20.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi
mendengar percakapan antara Korban dengan ibu Saksi di ruang
tamu, saat itu Korban mengatakan kepada ibu Saksi bahwa Korban
/baru, . . .
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baru saja habis menampar Terdakwa karena permohonan cuti
korban tidak di ACC sedangkan permohonan cuti Sdr. Taupik di
ACC.
3.
Terhadap cerita tersebut Saksi tidak menanggapinya,
Kemudian saat malam hari Saksi sempat melihat Korban merenung
dan terlihat gelisah bahkan tidurnya pun tidak nyenyak karena pada
saat itu Saksi melihat Korban tidur di ruang tamu di atas karpet.
4.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 seperti biasanya
Saksi tidur di rumah bersama Korban, ibu Saksi dan adik Saksi
yang bernama Yudis.
5.
Sekira pukul 05.00 Wita Korban bangun, selanjutnya Korban
membangunkan ibu Saksi, Saksi dan adik Saksi, selanjutnya Saksi
mencuci muka di belakang, saat itu Korban masih berada di dalam
rumah sedang tidur-tiduran di atas karpet di ruang tamu.
6.
Kemudian Saksi berangkat bersama ibu Saksi ke pasar
Suwung menggunakan Sepeda Motor. Bahwa kurang lebih sekira
10 (Sepuluh) menit kemudian Saksi dan ibu Saksi kembali pulang
ke rumah dan saat Saksi sampai di rumah, Korban sudah berada di
kantor karena Saksi mendengar Korban sedang memanaskan mobil
di kantor Satang karena kantor Satang atau parkiran kenderaan
Satang Persis dibelakang rumah.
7.
Lalu Saksi pergi ke dapur sedangkan ibu Saksi pergi ke kamar
mandi, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara seperti
suara orang yang sedang memukul : “Gebug-gebug” disertai
dengan suara teriakan : “Aduh-aduh” dan suara tersebut semakin
melemah.
8.
Bahwa Saksi meyakini bahwa teriakan tersebut adalah suara
Korban, kemudian Saksi memberitahukan kepada ibu, tentang
suara gebuk-gebuk tersebut akan tetapi ibu tidak mendengar apaapa.
9.
Bahwa untuk memastikan suara tersebut adalah suara
Korban, selanjutnya Saksi pergi ke belakang rumah dan memanjat
tembok dengan menggunakan tangga akan tetapi suasana saat itu
masih dalam keadaan gelap sehingga Saksi takut untuk melompat
ke bawah karena takut di bawah ada beling atau pecahan kaca,
kemudian dari tembok Saksi sempat memanggil-manggil Korban,
tetapi tidak ada jawaban.
10. Bahwa oleh karena rumah dekat dengan Mako Lanal
Denpasar yaitu berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter hanya saja
terhalang tembok pembatas Mako Lanal selanjutnya Saksi pergi ke
belakang rumah dan memanjat tembok dengan menggunakan
tangga akan tetapi suasana saat itu masih dalam keadaan gelap
sehingga Saksi takut untuk melompat ke bawah karena takut di
bawah ada beling atau pecahan kaca, kemudian dari tembok Saksi
sempat memanggil-manggil Korban, tetapi tidak ada jawaban.
11. Karena panik lalu Saksi bersama adik pergi ke Kantor Satang
dengan menggunakan sepeda motor dan harus memutar arah dari
rumah menuju ke Mako Lanal Denpasar kurang lebih sekitar 300
/(tiga ratus), . . .
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(tiga ratus) meter untuk sampai di Kantor Satang dan saat menuju
ke Kantor Satang Saksi berpapasan dengan Sdr. Kamdi (Saksi-12),
Sdr. Paidi (Saksi-11) dan Sdr. Bambang Kusbandono (Saksi-10).
12. Bahwa setelah Saksi dan adik sampai di Kantor Satang, Saksi
hanya mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan dan
suasana masih gelap sehingga adik Saksi membantu menerangi
dengan menggunakan lampu sorot sepeda motor, kemudian adik
Saksi melihat Korban tergeletak diantara mobil warna hitam dan
mobil dinas warna biru di dekat tiang penyangga, kemudian adik
Saksi berteriak :”Kak itu bapak” lalu Saksi bertanya :”Mana, kakak
gak melihat” lalu adik Saksi berkata :”Itu kak bapak di bawah”
akhirnya Saksi melihat Korban kemudian Saksi mendekati Korban
dan menemukan Korban dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan
diri dengan posisi tengadah kepala menghadap ke utara dan
disekitar bagian perut dan dada berlumuran darah serta Saksi
menemukan lakban warna hitam yang habis terpakai di dekat kaki
Korban dimana pada saat itu Korban mengenakan baju kaos loreng
dan celana training olah raga.
13. Bahwa melihat kondisi Korban tersebut, Saksi mengira kalau
Korban telah menjadi korban pemukulan, kemudian Saksi
memegang pergelangan tangan kanan Korban untuk memeriksa
nadi Korban, saat itu Saksi masih bisa merasakan denyut nadi
Korban kemudian Saksi berusaha untuk menyadarkan Korban
dengan menepuk-nepuk pipi Korban selanjutnya Saksi berkeliling di
sekitar Kantor Satang sambil berteriak minta tolong, namun tidak
ada orang, kemudian Saksi kembali ke tempat Korban dan
merangkul kepala Korban serta berusaha menyadarkan Korban.
14. Beberapa saat kemudian datang ibu Saksi bersama Saksi-12,
Saksi-10, Saksi-11 dan Sdr. Gede Sukarada (Saksi-7) dan langsung
memindahkan Korban ke halaman Kantor Satang hingga akhirnya
Korban dinaikkan ke dalam mobil ambulans Lanal Denpasar dan
diantar oleh Saksi, ibu Saksi, Saksi-12, Sdr. Dewa (Saksi-15) dan
Sdr. Rijal sebagai pengemudi.
15. Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.
16. Saat berada di dalam mobil ambulans, Korban dipasangkan
selang oksigen dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Angkatan
Darat (RSAD).
17. Bahwa setelah sampai di RSAD Korban langsung dibawa ke
ruang UGD untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, selanjutnya
baju yang dipakai oleh Korban dibuka, setelah baju Korban dibuka,
Saksi melihat ada luka tusuk pada tubuh Korban, baru kemudian
Saksi menyadari kalau Korban telah ditusuk dan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter jaga di RSAD atas nama
dr. Rosyida (Saksi-14) bahwa Korban sudah meninggal dunia.
18. Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi-15 sempat
memberi tahukan kepada ibu Saksi bahwa yang menusuk Korban
sudah menyerahkan diri dan sudah diamankan, akan tetapi Saksi15 belum mengatakan siapa nama pelakunya, hingga kemudian
Saksi menebak sendiri dan mengatakan kepada Saksi-13 bahwa
pelakunya adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah
/mendengar, . . .
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mendengar percakapan Korban dengan ibu Saksi tentang masalah
permohonan cuti dan Saksi-15 membenarkan pernyataan Saksi
tersebut.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi Korban mempunyai kepribadian
yang disiplin, tegas, royal terhadap rekan-rekan kerjanya dan
orangnya terbuka serta mudah terpancing emosinya, tetapi bukan
tipe pendendam.
20. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berharap agar
permasalahan tersebut cepat selesai dan Terdakwa mendapatkan
hukuman yang setimpal.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Minarni.
: Ibu Rumah Tangga.
: Pauh Bale, 28 Juni 1972.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Rumdis Lanal Denpasar No.24 Jln. Raya
Sesetan Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Serda Bek I Made Suardi (korban)
karena Korban adalah suami Saksi, sedangkan dengan Terdakwa
Saksi kenal sejak Terdakwa berdinas di TNI AL Lanal Denpasar,
tetapi tidak begitu akrab.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul
20.00 Wita Saksi dan anak Saksi berada di rumah, kemudian
Korban pulang ke rumah dan bercerita kepada Saksi kalau Korban
habis bertengkar dengan Terdakwa masalah permohonan cuti
Korban yang belum di ACC sedangkan permohonan cuti Sdr. Taufik
yang diajukan belakangan daripada Korban sudah di ACC,
kemudian
Saksi
berusaha
menenangkan
Korban
dan
menyampaikan agar permohonan cuti korban diurus lagi besok.
3.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.45 Wita Saksi dibangunkan dari tidur oleh Korban, setelah
bangun Saksi pergi ke belakang untuk mencuci muka dan gosok
gigi, kemudian Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Deni
(Saksi-4) berangkat ke Pasar Suwung dengan menggunakan
sepeda motor.
4.
Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Saksi pulang ke rumah Setelah
sampai di rumah Saksi langsung ke kamar mandi dan membuka
kran air, beberapa saat kemudian Saksi-4 berbicara kepada Saksi
:”Mama Bapak kenapa itu, kok aduh-aduh di belakang” namun
Saksi hanya diam.
/5. Kemudian, . . .
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5.
Kemudian Saksi-4 pergi ke belakang rumah dan memanjat
pagar tembok rumah dengan maksud untuk melihat ke arah
parkiran Mako Lanal Denpasar karena posisi parkiran Mako Lanal
berada di belakang rumah.
6.
Beberapa saat kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan
ternyata Saksi-4 bersama adiknya yang bernama Yudis sudah tidak
ada di rumah, kemudian Saksi mematikan kompor dan menutup
kran air di kamar mandi, pada saat itu Saksi langsung mendengar
suara Saksi-4 dan Yudis dari arah parkiran Mako Lanal Denpasar
menangis sambil berteriak-teriak memanggi Korban.
7.
Bahwa mendengar teriakan Saksi-4 tersebut, kemudian Saksi
berlari menuju ke arah parkiran Mako Lanal Denpasar dengan
melewati perumahan arah selatan. Pada saat berlari menuju ke
arah parkiran Mako Lanal, Saksi melihat ada banyak orang di jalan
dan ada juga yang berdiri di depan rumah mereka masing-masing
sambil bertanya kepada Saksi :”Ada apa buk?” lalu Saksi menjawab
:”Suami saya jatuh”.
8.
Bahwa setelah Saksi sampai di parkiran belakang Satang
Lanal Denpasar, Saksi melihat Saksi-4 berada di parkiran bagian
Barat Pul belakang Satang dengan posisi sedang memeluk Korban
yang saat itu terlentang dengan kepala Korban mengarah ke utara
dan kaki mengarah ke selatan dengan kondisi tidak sadarkan diri
dan pada saat itu Korban memakai kaos lengan pendek doreng
layar dan celana training olah raga warna biru.
9.
Saat Saksi-4 memeluk Korban menangis sambil berkata
:”Bapak bangun - bangun pak” sedangkan anak Saksi yang
bernama Yudis berada disamping Korban sambil berteriak :”Bapakbapak”.
10. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung memeluk Korban
sambil berteriak minta tolong demikian juga dengan Saksi-4 dan
adik Saksi-4 sama-sama berteriak minta tolong, beberapa saat
kemudian datang Sdr. Kamdi (Saksi-12) dan Kasatang atas nama
Sdr. Dewa (Saksi-15) dan beberapa orang lainnya yang mulai
berdatangan dan mengangkat Korban ke halaman yang lebih luas
sekira 2 (Dua) meter ke arah Utara dari parkiran, kemudian Korban
ditidurkan dengan posisi terlentang dan kepala mengarah ke utara
dengan kaki mengarah ke selatan.
11. Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.
12. Selanjutnya datang mobil ambulans Lanal Denpasar dan
Korban dinaikkan ke dalam mobil ambulans dan dibawa ke Rumah
Sakit Angkatan Darat (RSAD) bersama dengan Saksi-12.
13. Bahwa setelah sampai di RSAD, Korban dibawa ke ruang IGD
dengan diikuti oleh Saksi dan Saksi-4, kemudian petugas IGD
memeriksa Korban dan membuka baju kaos Korban dengan cara
mengangkat ke atas separuh baju Korban, saat itu Saksi melihat
ada luka di tubuh Korban yaitu 1 (Satu) luka pada bagian perut, 1
(Satu) luka pada dada samping kiri dan 1 (Satu) luka pada dada
samping kanan dan pada saat itu Korban belum sadarkan diri.
/14. Bahwa, . .
.
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14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian petugas IGD
menyampaikan bahwa Korban tidak bisa diselamatkan dan Saksi
tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Korban, namun
setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi-4, Saksi baru
mengetahui kalau Korban telah dibunuh dan Saksi baru mengetahui
bahwa banyaknya luka yang ada pada tubuh Korban adalah
sebanyak 6 (Enam) luka, hal tersebut Saksi ketahui setelah melihat
foto dari Hand Phone (Hp) milik kakak ipar Saksi.
15. Bahwa Saksi beranggapan pelaku penusukan terhadap
Korban adalah Terdakwa, karena sebelumnya Korban pernah
menceritakan bahwa Korban bertengkar dengan Terdakwa.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban mempunyai kepribadian
yang disiplin, tegas namun mudah emosi, wataknya keras, kalau
berbicara nadanya tinggi akan tetapi tidak pendendam dan selalu
perhatian serta bertanggung jawab pada keluarga. Dan selama
membina rumah tangga, Korban, pernah melakukan kekerasan fisik
terhadap Saksi.
17. Bahwa atas kejadian penusukan tersebut, Saksi berharap
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan
harapan Saksi bisa mendapatkan keadilan karena Korban
merupakan tulang punggung keluarga.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-6 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Suraji.
: Serka Sba/75279.
: Anggota Kal. Pandangan.
: Lanal Denpasar.
: Pekalongan, 20 Juli 1970.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Rumdis Lanal Denpasar No. 18 Jl. Raya
Sesetan Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama
berdinas di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
05.15 Wita, Saksi hendak menjalankan ibadah sholat subuh di
Masjid Lanal Denpasar, saat Saksi berada di dalam Masjid, Saksi
mendengar suara orang berteriak meminta tolong dari arah timur
Masjid, kemudian Saksi berusaha mencari tahu arah suara tersebut
berasal dan ternyata suara tersebut berasal dari arah timur Masjid
yaitu arah Pul belakang Lanal Denpasar yang berjarak kurang lebih
50 (Lima puluh) meter dari Masjid.
3.
Bahwa kemudian Saksi segera menuju ke Pul belakang Lanal
Denpasar dan Saksi melihat Serda Bek I Made Suardi (korban)
/tergeletak, . . .
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tergeletak disamping sebelah kanan mobil kijang yang sedang
parkir di Pul belakang dengan posisi tubuh Korban terlentang, posisi
kepala mengarah ke utara dan kaki mengarah ke selatan serta pada
bagian perut Korban berlumuran darah dalam kondisi tidak
sadarkan diri, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan
pada saat itu Korban memakai kaos pendek doreng layar TNI AL,
sedangkan ditempat lain kira-kira berjarak kurang lebih 5 (Lima)
meter ada istri dan 2 (Dua) orang anak Korban yang bernama Sdri.
Deni (Saksi-4) dan Yudis minta bantuan dengan berteriak minta
tolong. Kemudian Saksi melihat istri Korban pingsan dan ditolong
oleh Saksi-4 sedangkan anak Korban yang bernama Yudis mondarmandir sambil berteriak mencari pertolongan. Saat itu Saksi takut
untuk memberikan pertolongan hingga akhirnya orang-orang
berdatangan antara lain Kopda Kamdi (Saksi-12), Kopka Paidi
(Saksi-11), Peltu Gede Sukarada (Saksi-7), Serma Bambang
Kusbandono (Saksi-10) dan Kopda Rijal Fatakhi dan selanjutnya
Korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans lalu
dibawa ke rumah sakit.
4.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.

5.
Bahwa setelah Korban dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi
kembali ke Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh dan Saksi
baru mengetahui kalau Korban sudah meninggal dunia setelah
Korban dibawa ke rumah sakit.
6.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan baik, loyal kepada senior, sopan dalam berbicara,
sedangkan Korban kepribadiannya mudah emosi dan ego.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-7 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Gede Sukarada.
: Peltu Jas/71461.
: Anggota Ur Minlog.
: Lanal Denpasar.
: Buleleng, 8 Oktober 1968.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Rumdis Lanal Denpasar No. 26 Jl. Raya
Sesetan Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama
berdinas di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
05.20 Wita, Saksi sedang tidur di rumah, kemudian istri
membangunkan karena istri mendengar suara orang berteriak minta
tolong lalu Saksi bangun dan mencari tahu asal suara tersebut dan
/ternyata, . . .
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ternyata suara tersebut berasal dari belakang rumah lalu memasang
tangga ke tembok pembatas belakang rumah.
3.
Bahwa kemudian Saksi memanjat tangga dan Saksi melihat
anak-anak beserta istri Serda Bek I Made Suardi (korban) berada di
belakang Satang Lanal Denpasar. Kemudian Saksi melompat ke
arah Kantor Satang dan mencari Korban dan ternyata Korban
berada diantara mobil-mobil Satang yang parkir, dengan posisi
tubuh Korban terlentang menghadap ke arah utara dengan tubuh
berlumuran darah lalu Saksi membuka baju kaos yang dipakai oleh
Korban, saat itu Saksi sempat mengira Korban menjadi korban
tertusuk karena bunuh diri, selanjutnya Saksi bersama Koptu
Nyoman Kardiasa (Saksi-8) berusaha mengangkat Korban ke
halaman Satang, kemudian Saksi mencoba untuk mengecek nadi
Korban di tangan dan juga di leher Korban berulang-ulang sebanyak
3 (Tiga) kali dan ternyata saat itu Korban sudah meninggal dunia,
namun Saksi tidak berani menyampaikan kepada istri dan anakanak Korban.
4.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.

5.
Bahwa Saksi mendengar informasi dari Kopda Putu yang
merupakan Anggota Pomal kalau Terdakwa yang telah menusuk
Korban.
6.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya sopan, sedangkan sikap Korban
selama berdinas di kesatuan, orangnya tempramen, tidak bisa
mengendalikan diri, begitu pula sikap Korban dalam hidup
bertetangga dengan Saksi pergaulannya biasa-biasa saja dan tinggi
hati.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-8 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Nyoman Kardiasa.
: Koptu Keu/89928.
: Anggota Sekretariat.
: Lanal Denpasar.
: Singaraja, 15 Januari 1975.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Rumdis TNI AL No. 28 Jl. Raya Sesetan
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama
berdinas di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.00 Wita, Saksi sedang tidur di rumah bersama anak dan istri
Saksi, kemudian sekira pukul 05.00 Wita Saksi bangun dan tiba-tiba
/Saksi, . . .
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Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari belakang
rumah yang mana belakang rumah Saksi adalah Kantor Satang.
Kemudian Saksi memanjat tembok pembatas belakang rumah
dengan menggunakan tangga dan melompat menuju ke belakang
Satang.
3.
Bahwa setelah Saksi melompat tembok dan berada di
belakang Satang Lanal Denpasar, Saksi melihat ada banyak orang
di tempat tersebut dan Saksi melihat Serda Bek I Made Suardi
(korban) berada diantara mobil kijang yang sedang parkir, dengan
kondisi tubuh pada bagian perut berlumuran darah dan tidak
sadarkan diri. Bahwa pada saat itu Korban memakai kaos PDL
Layar dan celana panjang PDL Layar. Saat itu Saksi mengira
Korban mengalami kecelakaan yaitu terjepit mobil, kemudian
Korban dibawa ke halaman Satang dan untuk selanjutnya Korban
diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans lalu dibawa ke
rumah sakit dengan diantar oleh Kopda Kamdi (Saksi-12) dan istri
Korban.
4.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.

5.
Bahwa Saksi mendapat informasi dari Peltu Boldin yang
merupakan Anggota Pomal kalau Korban mempunyai masalah
dengan Terdakwa, Saksi juga mendengar cerita dari PNS Ayuk Tirta
(Saksi-1) bahwa Tersangka sebelumnya pernah terlibat masalah
dengan Korban tentang masalah buku permohonan cuti, dimana
permohonan cuti Korban terlewatkan oleh paraf Palaksa.
6.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya baik, tidak pernah membuat
masalah serta hubungannya dengan senior bagus, sedangkan
kepribadian Korban yang merupakan tetangga Saksi yaitu wataknya
cukup keras.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-9 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Retno Herman Saputro.
: Kopda Saa/99499.
: Denpom.
: Lanal Denpasar.
: Banyuwangi, 23 Oktober 1982.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Rumdis TNI AL No. 6 Jl. Raya Sesetan
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
berdinas di Mako Lanal Denpasar, tetapi tidak ada hubungan
keluarga.

/2. Bahwa, . . .
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2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.00 Wita, Saksi sedang tidur di rumah bersama anak dan istri
Saksi, kemudian sekira pukul 05.20 Wita Saksi bangun lalu pergi ke
Masjid. Setelah sampai di Masjid Saksi bertemu dengan Ustad
Masjid Serma Ramiyanto dan jama’ah lainnya. Kemudian sekira
pukul 05.25 Wita Saksi mendengar suara orang berteriak minta
tolong dari arah Satang lalu Saksi melihat Koptu Ahmad berlari
menuju ke arah Satang.
3.
Bahwa kemudian Saksi mengikuti Koptu Ahmad dari belakang,
namun saat Saksi melintas di depan SPBT Saksi bertemu dengan
Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa :”Ada apa?”
kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa habis menusuk
Korban dan Terdakwa ingin menyerahkan diri, pada saat itu Saksi
melihat tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, lalu
Saksi mengatakan :”Ya sudah ayo ke Kantor Pomal kemudian Saksi
dan Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Pomal.
4.
Bahwa Saksi tidak melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke
arah belakang Satang karena Saksi ingin mengantar Terdakwa ke
Kantor Pomal, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi
Korban. Bahwa dalam perjalanan menuju Kantor Pomal, Saksi
bertanya kepada Terdakwa :”Ada masalah apa” lalu Terdakwa
menjawab :”Masalah buku permohonan cuti bang, saya ditampar
Pak Made Suardi terus cerita sama orang-orang” kemudian setelah
sampai di Kantor Pomal, Saksi menyerahkan Terdakwa kepada
Pomal Jaga selanjutnya Saksi kembali pergi ke Masjid.
5.
Sesuai dengan
Rekonstruksi.

lampiran

foto

adegan

ke-10

dalam

6.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya baik, bertanggung jawab, loyal
terhadap atasan dan teman, sedangkan kepribadian Korban dalam
pergaulan selama berdinas biasa-biasa saja.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-10 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Bambang Kusbandono.
: Serma Mes/91616.
: Anggota Angkutan.
: Lanal Denpasar.
: Madiun, 26 November 1979.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Rumdis TNI AL No.40 Jl. Raya Sesetan
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
ditugaskan di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja,
tetapi tidak ada hubungan keluarga, begitu juga dengan Serda Bek I
/Made, . . .
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Made Suardi
Denpasar.

(korban) Saksi kenal sejak berdinas di Lanal

2.
Bahwa Terdakwa berpangkat Kopda sedangkan Korban
berpangkat Serda sehingga Korban adalah atasan Terdakwa.
3.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.00 Wita Saksi sedang tidur di Rumah Dinas Lanal Denpasar, lalu
beberapa saat kemudian Saksi bangun karena mendengar suara
adzan subuh, kemudian Saksi mendengar suara kendaraan yang
sedang dipanaskan satu-persatu di Pul Satang Lanal Denpasar, lalu
Saksi mendengar suara orang bertengkar disusul dengan suara
orang saling berteriak dari arah Pul Satang, Saksi mengira suara
ribut-ribut tersebut adalah suara supir jaga pada hari itu yaitu
Korban dengan Kasatang atas nama Kapten Dewa Susila (Saksi13).
4.
Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan membangunkan
Kopral Paidi (Saksi-11) dengan maksud untuk melerai keributan
yang terjadi selanjutnya Saksi dan Saksi-11 berjalan menuju ke
arah Pul Satang, tetapi saat melintas di depan rumah Kopda Kamdi
(Saksi-12) Saksi bertemu dengan Terdakwa.
5.
Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa :”Enek opo kang
Imin” lalu Terdakwa menjawab :”Pak Jering yo bang, kemudian
Saksi bertanya lagi :”Lapo pak Jering:’ Terdakwa menjawab :”Aku
marek nusuk pak jering yo bang” pada saat itu Saksi melihat tangan
Terdakwa sedang memegang pisau sangkur kemudian Saksi
bertanya :”La nyapo kang Imin?” dijawab oleh Terdakwa :”Masak
gara-gara surat ijin cuti aku ditempeleng yo, mau bengi wis tak
lerem-lerem ben nggak dendam malah di omong-omongno
uwongyo”.
6.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-8 dalam Rekonstruksi.

7.
Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk
membangunkan Saksi-12, sedangkan Tersangka dan Saksi-11
mendahului pergi ke arah Pul. Selanjutnya Saksi membangunkan
Saksi-12, tetapi belum sempat Saksi membangun Saksi-12, Saksi12 sudah keluar dari rumah, kemudian Saksi berkata :”Pak tulung
gowo alat-alatmu” selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa dan Saksi11 dalam perjalanan menuju ke Pul Satang, melintas istri dan anak
Korban mendahului Saksi.
8.
Bahwa setelah Saksi sampai di Pul Satang Lanal Denpasar
Saksi melihat Korban berada di bawah tiang Pul belakang dan
dikerumuni banyak orang, kemudian orang-orang memindahkan
Korban ke halaman Pul belakang saat itu Saksi melihat ada istri dan
anak Korban yang bernama Sdri. Deni (Saksi-4) dan Yudis, Ibu
Ketut Sukalantika berada di dekat Korban sedangkan Saksi-11,
Kopka Ahmad dan Serma Ari Wihandoko berada agak jauh dari
Korban selanjutnya Saksi bersama Saksi-13 mengangkat Korban
ke dalam mobil ambulans yang dikemudikan oleh Kopral Rizal
Fataki. Bahwa saat mengangkat tubuh Korban Saksi melihat baju
pada bagian sebelah kiri yang dipakai oleh Korban penuh dengan
darah dan selanjutnya Korban dibawa ke RSAD, setelah itu Saksi
/dan, . . .
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dan Serda Wayan Sudarka
menggunakan mobil lain.
9.

menyusul

ke

RSAD

dengan

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-8 dalam Rekonstruksi.

10. Bahwa setelah Saksi sampai di RSAD lalu Korban dibawa ke
ruang UGD dan ditangani oleh petugas medis, kemudian baju
Korban dibuka dan saat itu Saksi melihat terdapat luka bacok pada
dada sebelah kiri Korban, selanjutnya Saksi dan Kopral Rizal Fataki
menunggu di luar ruangan UGD, beberapa menit kemudian Saksi
mendapat informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia.
Kemudian Saksi kembali ke Lanal Denpasar dengan mengendarai
mobil ambulans bersama dengan Kopda Rizal Fataki.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya rajin, cakap dan bertanggung
jawab, sedangkan Korban orangnya agak kaku dan tempramen,
namun rajin bekerja dan bertanggung jawab terhadap kendaraan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-11 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Paidi.
: Kopka Rdl/76828.
: Anggota Satang.
: Lanal Denpasar.
: Purworejo, 28 Mei 1972.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Rumdis TNI AL No. 57 Jl. Raya Sesetan
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
ditugaskan di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja,
tetapi tidak ada hubungan keluarga, begitu juga dengan Serda Bek I
Made Suardi
(korban) Saksi kenal sejak berdinas di Lanal
Denpasar.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.00 Wita Saksi sedang tidur di rumah bersama anak dan istri,
kemudian sekira pukul 05.20 Wita pintu rumah Saksi diketuk oleh
Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) lalu Saksi-10 mengatakan
bahwa Kasatang sedang berkelahi dengan Serda Bek I Made
Suardi (korban) di Pul Satang Lanal Denpasar dan Saksi-10
mengajak Saksi untuk melerai perkelahian tersebut.
3.
Kemudian Saksi pergi menuju ke Pul Satang Lanal
Denpasar, bahwa saat melintas di depan rumah Kopda Kamdi
(Saksi-12) Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya :”Ada apa
Min” dijawab oleh Terdakwa :”Itu bang Serda Made Suardi habis
saya tusuk” kemudian Saksi bertanya :”Kok bisa” lalu Terdakwa
menjawab :”Itu loh bang masalah ijin” pada saat itu Saksi melihat
/tangan, . . .
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tangan Terdakwa memegang pisau sangkur lalu Terdakwa meminta
tolong kepada Saksi untuk membangunkan Saksi-12 agar Saksi-12
membawa mobil ambulans.
4.
Bahwa kemudian saat Saksi hendak ke rumah Saksi-12,
tiba-tiba Saksi-12 berteriak :”Ada apa” kemudian Saksi menjawab
:”Ayo ke Pul”, Kemudian Saksi menuju ke Pul lalu tiba-tiba melintas
dari arah belakang anak Korban yang bernama Yudis dengan
mengendarai sepeda motor yang disusul oleh kakaknya yang
bernama Sdri. Deni (Saksi-4) berlari menuju Pul.
5.
Bahwa setelah Saksi sampai di Pul belakang Satang Lanal
Denpasar Saksi melihat kedua anak Korban berlari menuju ke selasela mobil di Pul belakang Satang Lanal Denpasar saat itu posisi
Korban terlentang dengan memakai kaos doreng layar dan terdapat
darah disekitar dada Korban kemudian anak-anak Korban
merangkul Korban sambil berteriak dan menangis, selanjutnya
Saksi berusaha untuk mencari kunci Mobil ambulans tetapi tidak
ada, kemudian Saksi menuju ke Pul depan di pojok, saat itu Saksi
melihat Terdakwa hendak menuju ke tempat Korban berada, namun
begitu melihat anak-anak Korban berteriak dan menangis sambil
memeluk Korban sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk
mendekati Korban.
6.
Bahwa kemudian banyak orang yang berdatangan antara
lain Serma Ari Wihandoko, Saksi-10, Kapten Made Susilo (Saksi13), Serma Gatot dan Saksi-12 untuk menolong Korban.
7.
Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-8 dan adegan ke-9
dalam Rekonstruksi.
8.
Bahwa selanjutnya Korban di evakuasi dengan
menggunakan mobil ambulans yang dikemudikan oleh Kopda Rijal
Fataki dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit dengan diantar oleh
istri Korban, Saksi-4 dan Serma I Made Kaler disusul oleh Serda
Budi dan Saksi-13 dengan menggunakan mobil kijang grand.
9.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama
berdinas di kesatuan, orangnya bagus dalam bekerja dan
bertanggung jawab, sedangkan kepribadian Korban selama
berdinas di kesatuan orangnya bertanggung jawab, kerjasamanya
baik dan selalu membina juniornya, namun sifatnya tempramen.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-12 :
Nama lengkap
: Kamdi.
Pangkat/NRP
: Kopda APM/97596.
Jabatan
: Anggota Balai Kesehatan.
Kesatuan
: Lanal Denpasar.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Desember 1979.
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agam a
: Islam.
Tempat tinggal
: Rumdis TNI AL No. 46 Jl. Raya Sesetan
Denpasar.
/Pada, . . .
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa
berdinas di Lanal Denpasar, hanya sebatas hubungan kerja, tetapi
tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
04.00 Wita, Saksi sedang tidur di rumah bersama keluarga,
beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara Serma Bambang
Kusbandono (Saksi-10) memanggil Saksi, lalu Saksi membuka pintu
rumah kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-10 :”Ono opo pak?”
Saksi-10 menjawab :”Wis Pak cepet sampean gowo alat sampean:”
kemudian Saksi keluar rumah, saat Saksi berada di depan rumah
tiba-tiba Saksi melihat kedua anak Serda Bek I Made Suardi
(korban) berboncengan mengendarai sepeda motor melintas depan
rumah Saksi menuju ke arah Lanal Denpasar, kemudian Saksi
menyusul dari belakang pergi menuju ke arah Lanal Denpasar.
3.
Bahwa setelah Saksi berada di Lapangan Satang Lanal
Denpasar, melihat Korban dengan posisi tergeletak diantara tiang
bangunan dan mobil, saat itu Korban dipegang oleh anaknya sambil
menangis dan juga ada istri Korban yang berada dibelakang Saksi.
4.
Melihat kejadian tersebut Saksi langsung meraba nadi tangan
kanan dan tangan kiri Korban namun saat itu denyut nadi Korban
sudah tidak teraba lagi, lalu Saksi memeriksa nadi besar pada leher
Korban ternyata denyut nadi Korban juga tidak dapat teraba
kemudian Saksi meletakkan jari tangan Saksi ke hidung Korban
untuk mendeteksi hentakan nafas Korban namun ternyata tidak ada
juga lalu Saksi berteriak agar menyiapkan mobil ambulans.
5.
Bahwa kemudian setelah mobil ambulans disiapkan, lalu Saksi
dengan Kapten Dewa Susila (Saksi-15) dan beberapa orang lainnya
mengangkat Korban dengan menggunakan tandu untuk dinaikkan
ke dalam mobil ambulans kemudian Saksi, Saksi-15, istri Korban
bersama Saksi-4 ikut naik ke dalam mobil ambulans yang
dikemudikan oleh Kopda Rizal Fataki.
6.

Sesuai dengan lampiran foto adegan ke-9 dalam Rekonstruksi.

7.
Bahwa selama di dalam mobil ambulans Saksi memasangkan
alat bantu oksigen dan memasang alat tensi pada Korban, hal
tersebut Saksi lakukan secara berulang-ulang sebanyak 3 (Tiga)
kali, akan tetapi Saksi tidak menemukan detak tekanan darah
Korban, sehingga menurut Saksi Korban telah meninggal dunia.
8.
Bahwa setelah sampai di RSAD, Korban dibawa ke ruang
UGD dan langsung ditangani oleh Anggota Jaga UGD kemudian
Saksi menunggu di depan ruang UGD. Bahwa saat Saksi
menunggu di rumah sakit Saksi diberitahu oleh Saksi-10 kalau
Korban telah ditusuk dengan menggunakan pisau sangkur oleh
Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian tim medis selesai
melakukan pemeriksaan, Korban dinyatakan meninggal dunia,
selanjutnya Saksi langsung pulang bersama dengan Saksi-10 dan
Kopda Rizal Pataki dengan mengendarai mobil ambulans.
/9. Bahwa, . . .
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9.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya baik dan hierarki terhadap senior
bagus, sedangkan kepribadian Korban selama berdinas di kesatuan
orangnya baik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-13 :
Nama lengkap
Pangkat/NIP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: Ida Ayu Made Putrasti, S.E.
: Penata Tk I III/d/NIP 197201102002122002.
: Pgs. Kaset.
: Lanal Denpasar.
: Gianyar, 10 Januari 1972.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Danau Toba No. 06 Mengwi Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi menjabat sebagai Pgs Kaset Lanal Denpasar
sejak bulan Oktober 2015 dan Saksi kenal dengan Serda Bek I
Made Suardi (korban) karena Korban adalah Anggota Satang Lanal
Denpasar.
2.
Bahwa Korban
berpangkat Serda sedangkan Terdakwa
berpangkat Kopda sehingga Korban adalah senior Tersangka dan
Terdakwa memanggil Korban dengan sebutan abang.
3.
Bahwa Terdakwa merupakan anggota Saksi sebagai anggota
Sekretaris Lanal Denpasar yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh)
orang.
4.
Bahwa tugas pokok sekretariatan adalah mengajukan,
menerima, meneruskan, mempersiapkan segala surat-surat yang
masuk maupun keluar ke Komandan maupun surat-surat yang akan
didistribusikan ketujuan masing-masing surat tersebut.
5.
Bahwa Saksi dan anggota lainnya apel pagi pukul 7.00.Wita
dan apel siang pukul 15.30. Wita, kecuali lembur bisa pulang
melewati apel siang sampai pukul 19.30. Wita atau sampai pukul
20.00. Wita.
6.
Bahwa selain surat-surat buku ijin cuti untuk seluruh anggota
Lanal Denpasar harus diajukan ke Komandan atau ke Palaksa
untuk di ACC atau disetujui cuti anggota tersebut.
7.
Bahwa seluruh anggota sekretaris tidak ada yang dikhususkan
atau ditugaskan untuk mengajukan surat-surat ke Komandan atau
ke Palaksa, dimana seluruh anggota boleh memasukkan atau
mengajukan surat-surat tersebut baik permohonan untuk buku ijijn
cuti para anggota.
8.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
06.50 Wita Saksi sampai di kantor Satang Lanal Denpasar dan tidak
/mengetahui, . . .
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mengetahui sama sekali apa kejadian di ruangan Sekretaris Lanal
Denpasar pada tanggal 28 Juli 2016.
9.
Pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Korban
kemudian Saksi mendengar dari Anggota Lanal Denpasar bahwa
Korban telah ditusuk oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban
meninggal dunia kemudian Saksi mendapat informasi dari PNS
Putu Murniasih yang merupakan Anggota Sintel Lanal Denpasar
kalau lokasi penusukan tersebut terjadi di Kantor Satang Lanal
Denpasar.
10.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama
berdinas di kesatuan loyal dan bertanggung jawab dan untuk sifat
serta kepribadian Terdakwa dalam pergaulannya, Terdakwa
orangnya baik dan peduli terhadap lingkungan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-14 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

: dr, Rosyida Dwijayanti, S. Ked.
: Dokter RSAD Tk. II Udayana.
: Dokter Jaga IGD.
: RSAD Tk II Udayana Denpasar.
: Denpasar, 6 April 1987.
: Perempuan.
: Indonesia.
: Islam.
: Jl. Gunung Seraya No. 22 Monang Maning
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Bek I Made Suardi
(korban/pasien) begitu juga dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Saksi
bertindak sebagai dokter jaga di ruang IGD RSAD Tk. II Udayana,
kemudian sekira pukul 05.30 Wita di ruang IGD Saksi menerima
pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri.
3.
Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 2 (Dua) orang
perawat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, saat itu Saksi
sempat memeriksa baju pasien dan ditemukan bekas darah yang
masih basah dengan bagian baju terkoyak sesuai dengan posisi
luka yang terdapat pada tubuh pasien.
4.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda vital terhadap
pasien berupa pemeriksaan denyut nadi di leher dan pemeriksaan
pernafasan lalu ditemukan nadi tidak teraba serta tidak ada nafas
spontan, kemudian Saksi melakukan rekam jantung/EKG untuk
memastikan irama jantung pasien, namun ternyata hasilnya tidak
ditemukan irama jantung pada pasien.
5.
Bahwa kemudian datang 2 (Dua) orang tim medis yaitu
Dokter Wisma dan Dokter Shanty beserta 2 (Dua) orang perawat
/yang, . . .
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yang namanya Saksi lupa selanjutnya bersama-sama dengan Saksi
memeriksa pupil mata dan reflek cahaya pada pasien, hasilnya pupil
mata mengalami pelebaran maksimal dan reflek cahaya negatif
yang artinya tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada pasien.
6.
Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh
Pasien dan dari hasil pemeriksaan Saksi menemukan ada 7 (Tujuh)
luka pada Pasien yaitu :
Luka yang pertama dibagian dada kiri sebanyak 2 (Dua)
buah luka.
Luka yang kedua di bagian dada sebelah kanan sebanyak
1 (satu) buah luka.
Luka yang ketiga di bagian perut ada 2 (Dua) buah luka dan
2 (Dua) buah luka pada bagian lengan kiri atas serta ada
beberapa luka lecet pada muka.
Penyebab pasien meninggal dunia karena luka-luka tersebut
mengenai organ jantung pasien. Jenis luka robek sudut lancip
diakibatkan oleh senjata tajam dan luka robek tepi rata
diakibatkan adanya pergerakan/perlawanan pasien saat terkena
senjata tajam.
7.
Bahwa menurut Saksi pasien sudah meninggal dunia
sebelum tiba di rumah sakit dikarenakan setelah dilakukan
pemeriksaan jantung dan tanda vital lainnya tidak ditemukan lagi
tanda tanda kehidupan pada pasien dan diperkirakan waktu
kematian pasien kurang dari 30 (Tiga puluh) menit karena tidak
ditemukan lebam mayat yang secara medis timbul setelah jenazah
meninggal diatas 30 (Tiga puluh) menit. Bahwa kemudian sekira
pukul 06.00 Wita pemeriksaan selesai dilakukan.
8.
Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan secara
menyeluruh
terhadap
tubuh
pasien,
selanjutnya
Saksi
menginformasikan kepada istri dan anak pasien yang Saksi tidak
ketahui namanya bahwa pasien telah meninggal dunia yang diduga
karena kehabisan darah yang disebabkan oleh adanya luka pada
dada bagian kiri walaupun tidak diadakan Otopsi secara
menyeluruh, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Supervisi
tentang adanya pasien yang meninggal dunia di ruang IGD dan
laporan tersebut diteruskan kepada Karumkit.
9.
Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien tersebut Saksi
buat dalam bentuk Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama
Made Suardi yang ditanda tangani oleh Saksi.
10.
Bahwa seluruh tahap-tahap yang dilakukan oleh Saksi
sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur Rumah Sakit.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-15 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

: I Dewa Made Susila.
: Kapten Marinir/18024/P.
: Pjs. Kasatang.
/Kesatuan, . . .
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Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agam a
Tempat tinggal

Menimbang

:

: Lanal Denpasar.
: Buleleng, 8 Oktober 1968.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Sesetan No. 331 Denpasar Selatan
Prov. Bali.

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun
tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut telah mutasi ke
Lanmar Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan
surat keterangan dari Danlanal Denpasar Nomor : B/26/I/2017
tanggal 16 Januari 2017 maka atas persetujuan Terdakwa dan
Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor
31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah
dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang
tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir
dipersidangan .
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs Kasatang Lanal Denpasar
sejak bulan September 2015 dan Saksi kenal dengan Serda Bek I
Made Suardi (korban) karena Serda Bek I Made Suardi adalah
Anggota Satang Lanal Denpasar.
2.
Bahwa Terdakwa berpangkat Kopda sedangkan Korban
berpangkat Serda sehingga Terdakwa adalah junior dari Korban.
3.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul
20.00 Wita Saksi bertemu dengan Korban di Kantor Satang Mako
Lanal Denpasar yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga
Satang. Kemudian sesaat sebelum mandi Saksi pergi ke belakang
Mess TD Tamtama Lanal Denpasar dan bertemu dengan Terdakwa
yang sedang makan. Bahwa setelah Saksi selesai mandi Saksi
melaksanakan ibadah di Pura Lanal selanjutnya Saksi menuju ke
Kantor Sintel untuk menonton televisi dan Saksi bertemu dengan
KPT Roni lalu Saksi menuju ke Kantor Set dan bertemu dengan
PNS A.A Ayu Tirta (Saksi-1) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi
kembali ke Kantor Satang untuk istirahat malam.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
05.00 Wita, Saksi melaksanakan olah raga pagi di Lapangan Mako
Lanal, kemudian sekira pukul 05.25 Wita Saksi mendapat informasi
dari Caraka Jaga atas nama Kopda Hoi Jumandrio bahwa telah
terjadi keributan di Kantor Satang Lanal Denpasar. Setelah
mendapat informasi tersebut, Saksi segera ke Kantor Satang dan
setelah sampai di Kantor Satang ternyata sudah ada banyak orang
disana diantaranya ada Kopka Paidi (Saksi-11) , Kopda Rijal, Serda
Budi, Peltu Gede Sukerade (Saksi-7), Kopda Kamdi (Saksi-12) dan
posisi Korban tergeletak di tempat parkir luar gedung Satang
dengan dirangkul di pangkuan istri Korban dengan posisi kepala
Korban berada di utara dan kaki di selatan dengan kondisi
terlentang tidak sadarkan diri. Awalnya Saksi mengira Korban jatuh
dari bus saat mencuci bus. Kemudian istri Korban meminta tolong
4.
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kepada Saksi untuk segera membawa Korban ke rumah sakit lalu
Saksi memerintahkan supir Lanal atas nama Kopda Rijal untuk
menyiapkan mobil ambulans kemudian sekira pukul 05.30 Wita
Saksi bersama Kopda Rizal, istri dan anak perempuan Korban
membawa Korban ke RSAD dengan menggunakan mobil ambulans.
5.
Bahwa setelah sampai di RSAD, Korban dibawa ke ruang IGD
RSAD dan ditangani oleh tim medis selanjutnya Saksi diminta oleh
dokter untuk membantu melepas baju Korban dan pada saat itu
Saksi melihat tubuh Korban terdapat luka tusuk kurang lebih
sebanyak 5 (Lima) tusukan dan 1 (Satu) luka robek di bagian lengan
luar sebelah kiri. Selanjutnya Saksi langsung melaporkan hal
tersebut kepada Paga atas nama Kapten laut (T) Hari Handoko
melalui telepon.
6.
Bahwa kemudian Saksi kembali ke Mako Lanal Denpasar,
setelah sampai di Mako Lanal Saksi mendengar informasi dari
Anggota Lanal kalau Korban telah ditusuk oleh Terdakwa.
7.
Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinas
di kesatuan, Terdakwa orangnya baik, sedangkan kepribadian
Korban selama berdinas di kesatuan orangnya bertanggung jawab,
loyal namun sedikit emosional dan tempramen terhadap rekanrekan kerjanya.
8.
Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar dari Korban
kalau Korban pernah menempeleng Saksi-11 saat Saksi-11 tidak
mencuci kendaraan dinas setelah selesai dipakai.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun
2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di Kobangdikal
Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002 Tersangka
dilantik dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada tahun 2003
Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta. Kemudian
setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi
jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan Pangkat Kopda Ttu
NRP 101691.
2.
Bahwa seperti biasanya Terdakwa berdinas seperti biasa
sebagai anggota Sekretariat Lanal Denpasar sejak selesai apel pagi
sampai dengan selesai jam kerja atau apel siang.
3.
Bahwa seperti biasanya karena surat - surat di sekretariat
banyak yang datang dari Armatim sampai di Lanal Denpasar sore
maka beberapa anggota Sekretariat pulang agak terlambat sampai
pukul 19.00 Wita, bila ada surat-surat yang harus diselesaikan maka
lembur sampai dengan pukul 22.00 Wita.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 seperti biasanya
Terdakwa berdinas seperti biasa sebagai anggota Sekretariat Lanal
/Denpasar, . . .
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Denpasar sejak selesai apel pagi dan selesai jam kerja atau apel
siang bahwa sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa keluar dari ruangan
Danlanal Denpasar kemudian Terdakwa pergi ke ruang Sekretariat
untuk mengambil tas kecil milik Terdakwa, setelah sampai di ruang
Sekretariat Terdakwa melihat PNS Ayu Tirta (Saksi-1) berada di
dalam ruangan, beberapa saat kemudian Serda Bek I Made Suardi
(korban) datang marah-marah kepada Terdakwa menanyakan
keberadaan buku permohonan cuti yang diajukan oleh Korban lalu
buku permohonan cuti tersebut ditemukan di samping kiri di bawah
tumpukan surat-surat.
5.
Kemudian Terdakwa dan Korban mengecek buku permohonan
cuti tersebut, belum sempat Terdakwa berbicara Korban sudah
marah-marah kepada Terdakwa karena permohonan cuti Korban
belum di ACC oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti Sdr. Taufik
yang pengajuannya lebih belakangan daripada Korban sudah di
ACC.
6.
Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan
kepada Korban kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara
tidak sengaja terlewatkan, namun Korban tidak terima dan marahmarah sambil berbicara kepada Terdakwa :”Berarti kamu nggak
ngecek ya” kemudian Terdakwa menjawab :”Siap bang, untuk buku
dan surat-surat disini belum saya cek semuanya” kemudian Korban
semakin marah dan dengan emosi Korban menampar pipi bagian
kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali sambil berkata :”Iya berarti
tidak kamu cek” melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha
menenangkan Korban dengan berkata :”Sabar to pak memang
cutinya kapan sih” sambil Saksi-1 melihat buku cuti dan berkata :”Lo
kan cutinya masih tanggal satu pak, besok juga bisa”.
7.
Namun Korban tidak terima dan menyuruh Terdakwa untuk
mengajukan permohonan cutinya lagi kemudian Terdakwa berkata
:”Siap bang besok saya ajukan” kemudian Korban dengan marah
menjawab :”Diajukan sekarang, jangan besok” dan dijawab oleh
Terdakwa :”Siap bang, saya ajukan sekarang di ruang Palaksa tapi
kan ACC nya besok” lalu Korban dengan marah menjawab :”Kamu
jangan meremehkan saya ya, kamu minta dimana saja ayo, saya
kuat, itu ada buktinya”. Kemudian Korban pergi keluar ruangan.
8.
Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Korban dari arah
belakang sambil Terdakwa merangkul dan memegang tangan
Korban dan meminta maaf kepada Korban agar tidak ada dendam
kemudian Korban sambil berjalan dengan nada marah menjawab
:”Ya kalau saya selesai, ya selesai” setelah itu Terdakwa pergi ke
mess untuk mandi dan Sholat Maghrib dan Saksi-1 juga pulang.
9.
Bahwa yang meng ACC permohonan tersebut bukan
kewenangan dari Terdakwa, Terdakwa hanya bertugas untuk
mengajukan saja kepada Palaksa begitu juga petugas yang
mengajukan seluruh surat-surat kepada Komandan maupun kepada
Palaksa bukan khusus Terdakwa melainkan seluruh staf Sekretaris.
10. Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan
Sholat Isya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1
untuk menyampaikan kalau makanannya sudah siap lalu sambil
menunggu Saksi-1 datang, Terdakwa mengoreksi surat-surat di
/ruang, . . .
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ruang Sekretariat, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan
kemudian makan bersama dengan Terdakwa di ruang Sekretariat.
11. Selang beberapa waktu datang Kasatang atas nama Kapten
Mar Dewa Susila (Saksi-15) duduk di depan Terdakwa sambil makan
kacang, Selanjutnya Saksi-1 hendak melaporkan kejadian Terdakwa
ditampar oleh Korban tetapi Terdakwa melarang karena khawatir
masalah menjadi panjang.
12. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-15 dan Saksi-1 pulang
sedangkan Terdakwa masih berada di ruang Sekretariat untuk
mengecek surat-surat.
13. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Koptu Ketut Suartana (Saksi-2)
masuk ke ruang Sekretariat dan bertanya kepada Terdakwa
:”Muslimin kamu habis ditempeleng ya sama Pak Made Suardi” lalu
Terdakwa bertanya :”Kata siapa bang” Saksi-2 menjawab :”Tadi Pak
Made Suardi cerita di penjagaan kalau malam ini tangannya ringan
pingin nempeleng orang aja, trus si Muslimin saya tempeleng”
kemudian Terdakwa menceritakan kronoligis kejadian Korban
menamparnya, setelah itu Saksi-2 keluar dan selanjutnya sekira
pukul 22.40 Wita Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan sekretariat.
14. Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
05.15 Wita Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa keluar kamar
hendak mandi, kemudian Terdakwa mengambil handuk di tempat
jemuran saat Terdakwa sampai di pintu belakang Mes Terdakwa
mendengar suara kendaaraan bus dan truk yang sedang dipanaskan
kemudian Terdakwa teringat dengan Korban lalu tangan Terdakwa
gemetar seperti ada yang berbisik menyuruh untuk mengambil pisau
sangkur.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor
setelah itu menuju parkiran sepeda motor dan membuka jok sepeda
motor serta mengambil pisau sangkur di dalam jok kemudian oleh
karena gagang sangkurnya sedikit terkelupas dan kekecilan
selanjutnya Terdakwa ke ruang sekretariat untuk mengambil lakban
warna hitam, kemudian Terdakwa melilit gagang pisau sangkur
tersebut dengan lakban agar pegangannya nyaman selanjutnya
Terdakwa kembali masuk ke mess untuk menaruh kunci sepeda
motor.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa pergi ke
Pul Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban dengan tangan
kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, akan tetapi Terdakwa
tidak menemukan Korban, lalu saat Terdakwa hendak kembali ke
mes, Terdakwa mendengar suara mobil yang di gas-gas dari arah
tempat pencucian mobil, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat
pencucian mobil dan melihat Korban sedang berada di sela-sela
mobil.
17. Lalu Terdakwa memanggil Korban :”Bang-bang....” kemudian
Korban keluar dari sela-sela mobil, lalu Terdakwa berkata :”Bang
ayuk ikut saya keluar kita selesaikan masalah kita”, dijawab oleh
Korban
:”Ayuk tapi buang sangkurmu kita kelapangan saja”
kemudian Terdakwa menjawab :”Tidak bang kita pakai sangkur saja
/biar, . . .
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biar mati sekalian” lalu dijawab oleh Korban :”Berarti kamu nantang
senior” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa :”Tidak bang saya tidak
nantang senior cuma malu bang, masalah gini aja abang cerita-cerita
ke orang-orang mohon maaf bang kalau ada kata-kata saya yang
salah coba abang lihat ada nggak satker lain yang kerja sampai
malam” terus Korban menjawab :”Sampeain enak kerja di ruangan
saya kerja di jalan terus” dijawab oleh Terdakwa :”Ia sama kita bang”
lalu Terdakwa merangkul Korban dan berkata :”Mohon maaf bang
kalau saya ada salah-salah kata, kalau memang saya salah silahkan
abang panggil Saya, Saya mau ditendang mau diapakan saja Saya
siap tapi cukup disini saja bang jangan keluar cerita ke orang-orang”
lalu Korban berkata :”Berarti saya ambil pisau ini” kemudian
Terdakwa menjawab :”Iya bang, ayo cepat bang”.
18. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti
Korban kemudian Korban berjalan dengan posisi berada di depan di
sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk meminta
maaf kepada Korban dan Terdakwa hendak membuang pisau
sangkur yang Terdakwa bawa, namun ternyata Korban tiba-tiba
menggulat leher Terdakwa dengan cara memiting dan mencekek
leher Terdakwa.
19. Kemudian tangan kiri Korban berusaha merebut pisau sangkur
yang di pegang Terdakwa, saling mempertahankan dan hendak
ditusukkan ke perut Terdakwa kemudian pisau sangkur tersebut
mengenai perut Korban lalu Korban mencabut pisau sangkur
tersebut sambil berteriak keras kemudian Korban berusaha melawan
Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa
menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dada Korban 3
(tiga) kali lalu Korban terduduk dan jatuh.
20. Melihat kondisi Korban tersebut Terdakwa pergi mencari
pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan
Anggota Balai Kesehatan, saat Terdakwa melintas di SPBT
Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3) lalu
Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa telah
menusuk Korban lalu Saksi-12 keluar dari rumah selanjutnya Serma
Bambang Kusbandono (Saksi-10) menjelaskan kepada Saksi-12
bahwa telah terjadi penusukan, selanjutnya Terdakwa menuju ke
tempat Korban.
21. Sesampainya ditempat Korban tergeletak, ternyata sudah ada
anak Korban disana yang saat itu sedang menangis dan Saksi-12
sedang memberikan pertolongan, sedangkan istri Korban berteriak
dari arah tembok Satang Lanal Denpasar.
22. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke Kantor Pomal
untuk menyerahkan diri dan dalam perjalanan ke Kantor Pomal,
Terdakwa bertemu dengan Kopda Herman (Saksi-9) kemudian
Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 kalau Terdakwa telah
menusuk Korban dan ingin menyerahkan diri ke Pomal lalu Saksi-9
mengantar Terdakwa ke Kantor Pomal selanjutnya Terdakwa
dimasukkan ke dalam Sel Denpom Lanal Denpasar.
23.
Bahwa Terdakwa mengakui foto-foto adegan rekonstruksi
seperti foto adegan ke-1,2,3,4,5,6,7,8, dan 10 sebagaimana tertera
dalam Berkas Perkara Terdakwa.
/24. Bahwa, . .
.

46

24.
Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa malu, sedih,
menyesal dan Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL.
Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di
persidangan ini berupa :
1) Berupa barang :
- 1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna
hitam terlakban mata sangkur warna silver.
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu
Muhammad Muslimin NRP 101691.
- 1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN
kondisi kotor milik Terdakwa.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
kondisi rusak milik Terdakwa.
- 1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.
- 1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.
- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi
buruk milik korban.
- 1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik
korban.
2) Berupa surat :
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan
Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas
nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin.
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka
dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL
Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I
Made Suardi.
- 1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
- 2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
- 2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.
- 1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi
NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
- 4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
- 3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama
Made Suardi.
- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas
nama Muhammad Muslimin.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah
Sakit
Umum
Pusat
Sanglah
Denpasar
Nomor
:
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama
Muhammad Muslimin.
- 2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan
tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.
2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas
Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda
(TTU) Muhammad Muslimin.
/Menimbang, . . .
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Menimbang :

Bahwa mengenai barang bukti barang tersebut Majelis Hakim
akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- 1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna
hitam terlakban mata sangkur warna silver adalah sangkur milik
Terdakwa yang digunakannya untuk menusuk korban merupakan
alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana
maka Majelis berpendapat bahwa barang tersebut disita untuk
dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN
kondisi kotor milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa sewaktu
peristiwa terjadi dan Terdakwa menyatakan tidak membutuhkannya
lagi maka Majelis berpendapat bahwa kaos tersebut dirampas untuk
dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
kondisi rusak milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa sewaktu
peristiwa terjadi dan Terdakwa menyatakan tidak membutuhkannya
lagi maka Majelis berpendapat bahwa kaos tersebut dirampas untuk
dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu
Muhammad Muslimin NRP 101691 (Terdakwa) yang keberadaannya
disita dari Terdakwa Majelis berpendapat dikembalikan kepada
Terdakwa.
- 1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar
adalah buku di dalamnya ada tercatat permohonan cuti korban yang
dipermasalahkannya dan keberadaannya disita dari Satang Lanal
Denpasar maka Majelis berpendapat bahwa buku tersebut
dikembalikan ke Satang Lanal Denpasar.
- 1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar
adalah buku di dalamnya ada tercatat bahwa korban sedang
melakukan dinas jaga dan keberadaannya disita dari Satang Lanal
Denpasar maka Majelis berpendapat bahwa buku tersebut
dikembalikan ke Satang Lanal Denpasar.
- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi
buruk milik korban adalah kaos yang dikenakan oleh korban sewaktu
peristiwa terjadi yang keberadaannya disita dari korban dan Istri
korban memohon untuk diserahkan kepadanya untuk diupacarakan,
maka Majelis berpendapat bahwa kaos tersebut dikembalikan ke
Sdri. Minarni istri korban (Saksi-5).
- 1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik korban
adalah kaos yang dikenakan oleh korban sewaktu peristiwa terjadi
yang keberadaannya disita dari korban dan Istri korban memohon
untuk diserahkan kepadanya untuk diupacarakan, maka Majelis
berpendapat bahwa celana training tersebut dikembalikan ke Sdri.
Minarni istri korban (Saksi-5).

Menimbang :

Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut Majelis Hakim akan
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan
Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas
nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin adalah bukti surat
menerangkan status kepangkatan Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
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Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka
dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL
Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I
Made Suardi adalah surat yang menerangkan status kepangkatan
korban.
- 1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian adalah
gambar yang menerangkan tempat kejadian.
- 2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara adalah
gambar foto yang menerangkan lokasi kejadian.
- 2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti adalah gambar foto yang
menerangkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi
NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana adalah benar foto kondisi
korban setelah terjadinya peristiwa penusukan.
- 4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi adalah bukti
surat yang menerangkan seluruh adegan yang terjadi antara
Terdakwa dengan korban, antara Terdakwa dengan para Saksi dan
antara para Saksi dengan korban.
- 3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama
Made Suardi adalah bukti surat yang menyatakan tentang kondisi
korban yang telah meninggal dunia.
- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas
nama Muhammad Muslimin adalah surat yang menerangkan tentang
kondisi kesehatan Terdakwa setelah peristiwa kejadian.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah
Sakit
Umum
Pusat
Sanglah
Denpasar
Nomor
:
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama
Muhammad Muslimin adalah surat yang menyatakan tentang
kejiwaan Terdakwa.
- 2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan
tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin adalah bukti
surat yang menyatakan tentang kondisi Psikiatri Terdakwa.
- 2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi
Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU)
Muhammad Muslimin adalah surat yang menyatakan tentang kondisi
Psikologi Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang
bukti dalam perkara ini dan sejak semula keberadaannya berada
didalam berkas maka Majelis berpendapat tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Menimbang

:

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan
kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan
sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini telah
diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta
telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan.
/Menimbang, . . .
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Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di Kobangdikal
Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002 Tersangka
dilantik dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada tahun 2003
Terdakwa ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta. Kemudian
setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi
jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Anggota Sekretariat di Lanal Denpasar dengan Pangkat Kopda Ttu
NRP 101691.
2.
Bahwa benar pada hari-hari seperti biasanya Terdakwa
berdinas seperti biasa sebagai anggota Sekretariat Lanal Denpasar
sejak selesai apel pagi sampai dengan selesai jam kerja atau apel
siang.
3.
Bahwa benar karena surat –surat di sekretariatan banyak dan
datangnya dari Armatim sampai sore maka beberapa anggota
Sekretariat pulang agak lama sampai pukul 19.00 Wita, bila ada
surat-surat yang harus diselesaikan maka lembur sampai dengan
pukul 22.00 Wita.
4.
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 seperti
biasanya Terdakwa berdinas sebagai anggota Sekretariat Lanal
Denpasar sejak selesai apel pagi dan selesai jam kerja atau apel
siang bahwa sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa keluar dari ruangan
Danlanal Denpasar lalu Terdakwa pergi ke ruang Sekretariat untuk
mengambil tas kecil milik Terdakwa, setelah sampai di ruang
Sekretariat Terdakwa melihat PNS Ayu Tirta (Saksi-1) berada di
dalam ruangan, beberapa saat kemudian Serda Bek I Made Suardi
(korban) datang marah-marah kepada Terdakwa menanyakan
keberadaan buku permohonan cuti yang diajukan oleh Korban lalu
buku permohonan cuti tersebut ditemukan di samping kiri di bawah
tumpukan surat-surat.
5.
Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Korban mengecek buku
permohonan cuti tersebut, belum sempat Terdakwa berbicara Korban
sudah marah-marah kepada Terdakwa karena permohonan cuti
Korban belum di ACC oleh Palaksa sedangkan permohonan cuti Sdr.
Taufik yang pengajuannya lebih belakangan daripada Korban sudah
di ACC.
6.
Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha untuk menjelaskan
kepada Korban kalau kemungkinan permohonan cuti Korban secara
tidak sengaja terlewatkan, namun Korban tidak terima dan marahmarah sambil berbicara kepada Terdakwa :”Berarti kamu nggak
ngecek ya” kemudian Terdakwa menjawab :”Siap bang, untuk buku
dan surat-surat disini belum saya cek semuanya” kemudian Korban
semakin marah dan dengan emosi Korban menampar pipi bagian
kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali sambil berkata :”Iya berarti
tidak kamu cek” melihat kejadian tersebut Saksi-1 berusaha
menenangkan Korban dengan berkata :”Sabar to pak memang
/cutinya, . .
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cutinya kapan sih” sambil Saksi-1 melihat buku cuti dan berkata :”Lo
kan cutinya masih tanggal satu pak, besok juga bisa”.
7.
Bahwa benar Korban tidak terima atas penjelasan Terdakwa
dan menyuruh Terdakwa untuk mengajukan permohonan cutinya lagi
kemudian Terdakwa berkata :”Siap bang besok saya ajukan”
kemudian Korban dengan marah menjawab :”Diajukan sekarang,
jangan besok” dan dijawab oleh Terdakwa :”Siap bang, saya ajukan
sekarang di ruang Palaksa tapi kan ACC nya besok” lalu Korban
dengan marah menjawab :”Kamu jangan meremehkan saya ya,
kamu minta dimana saja ayo, saya kuat, itu ada buktinya”. Kemudian
Korban pergi keluar ruangan.
8.
Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikuti Korban dari arah
belakang sambil Terdakwa merangkul dan memegang tangan
Korban dan meminta maaf kepada Korban agar tidak ada dendam
kemudian Korban sambil berjalan dengan nada marah menjawab
:”Ya kalau saya selesai, ya selesai” setelah itu Terdakwa pergi ke
mess untuk mandi dan Sholat Maghrib dan Saksi-1 juga pulang.
9.
Bahwa benar yang meng ACC permohonan tersebut bukan
kewenangan dari Terdakwa, Terdakwa hanya bertugas untuk
mengajukan saja kepada Palaksa begitu juga petugas yang
mengajukan seluruh surat-surat kepada Komandan maupun kepada
Palaksa bukan khusus Terdakwa melainkan seluruh staf Sekretariat.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan Sholat
Isya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk
menyampaikan kalau makanannya sudah siap lalu sambil menunggu
Saksi-1 datang, Terdakwa mengoreksi surat-surat di ruang
Sekretariat, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan kemudian
makan bersama dengan Terdakwa di ruang Sekretariat.
11. Bahwa benar selang beberapa waktu datang Kasatang atas
nama Kapten Mar Dewa Susila (Saksi-15) duduk di depan Terdakwa
sambil makan kacang, Selanjutnya Saksi-1 hendak melaporkan
kejadian Terdakwa ditampar oleh Korban tetapi Terdakwa melarang
karena khawatir masalah menjadi panjang.
12. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Saksi-15 dan Saksi-1
pulang sedangkan Terdakwa masih berada di ruang Sekretariat
untuk mengecek surat-surat.
13. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Koptu Ketut Suartana
(Saksi-2) masuk ke ruang Sekretariat dan bertanya kepada Terdakwa
:”Muslimin kamu habis ditempeleng ya sama Pak Made Suardi” lalu
Terdakwa bertanya :”Kata siapa bang” Saksi-2 menjawab :”Tadi Pak
Made Suardi cerita di penjagaan kalau malam ini tangannya ringan
pingin nempeleng orang aja, trus si Muslimin saya tempeleng”
kemudian Terdakwa menceritakan kronoligis kejadian Korban
menamparnya, setelah itu Saksi-2 keluar dan selanjutnya sekira
pukul 22.40 Wita Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan sekretariat
dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali ke Mess untuk
beristirahat.
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14. Bahwa benar kemudian hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira
pukul 05.15 Wita Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa keluar kamar
hendak mandi, kemudian Terdakwa mengambil handuk di tempat
jemuran saat Terdakwa sampai di pintu belakang Mes Terdakwa
mendengar suara kendaaraan bus dan truk yang sedang dipanaskan
kemudian Terdakwa teringat dengan Korban lalu tangan Terdakwa
gemetar seperti ada yang berbisik menyuruh untuk mengambil pisau
sangkur.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda
motor setelah itu menuju parkiran sepeda motor dan membuka jok
sepeda motor serta mengambil pisau sangkur di dalam jok kemudian
oleh karena gagang sangkurnya sedikit terkelupas dan kekecilan
selanjutnya Terdakwa ke ruang sekretariat untuk mengambil lakban
warna hitam, kemudian Terdakwa melilit gagang pisau sangkur
tersebut dengan lakban agar pegangannya nyaman selanjutnya
Terdakwa kembali masuk ke Mess untuk menaruh kunci sepeda
motor.
16. Bahwa benar sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa pergi ke Pul
Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban dengan tangan kanan
Terdakwa memegang pisau sangkur, akan tetapi Terdakwa tidak
menemukan Korban, lalu saat Terdakwa hendak kembali ke mes,
Terdakwa mendengar suara mobil yang di gas-gas dari arah tempat
pencucian mobil, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat pencucian
mobil dan melihat Korban sedang berada di sela-sela mobil.
17. Bahwa benar Terdakwa memanggil Korban :”Bang-bang....”
kemudian Korban keluar dari sela-sela mobil, lalu Terdakwa berkata
:”Bang ayuk ikut saya keluar kita selesaikan masalah kita”, dijawab
oleh Korban :”Ayuk tapi buang sangkurmu kita kelapangan saja”
kemudian Terdakwa menjawab :”Tidak bang kita pakai sangkur saja
biar mati sekalian” lalu dijawab oleh Korban :”Berarti kamu nantang
senior” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa :”Tidak bang saya tidak
nantang senior cuma malu bang, masalah gini aja abang cerita-cerita
ke orang-orang mohon maaf bang kalau ada kata-kata saya yang
salah coba abang lihat ada nggak satker lain yang kerja sampai
malam” terus Korban menjawab :”Sampean enak kerja di ruangan
saya kerja di jalan terus” dijawab oleh Terdakwa :”Ia sama kita Bang”
lalu Terdakwa merangkul Korban dan berkata :”Mohon maaf Bang
kalau saya ada salah-salah kata, kalau memang saya salah silahkan
Abang panggil Saya, Saya mau ditendang mau diapakan saja Saya
siap tapi cukup disini saja Bang jangan keluar cerita ke orang-orang”
lalu Korban berkata :”Berarti saya ambil pisau ini” kemudian
Terdakwa menjawab :”Iya Bang, ayo cepat Bang”.
18. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya ingin menakutnakuti Korban kemudian Korban berjalan dengan posisi berada di
depan di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk
meminta maaf kepada Korban dan Terdakwa hendak membuang
pisau sangkur yang Terdakwa bawa, namun ternyata Korban tibatiba menggulat leher Terdakwa dengan cara memiting dan mencekik
leher Terdakwa.
19. Bahwa benar tangan kiri Korban berusaha merebut pisau
sangkur yang di pegang Terdakwa, saling mempertahankan dan
hendak ditusukkan ke perut Terdakwa kemudian pisau sangkur
/19. tersebut, . . .
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tersebut mengenai perut Korban lalu Korban mencabut pisau
sangkur tersebut sambil berteriak keras kemudian Korban berusaha
melawan Terdakwa dengan menarik kepala Terdakwa, sehingga
Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dada
Korban 3 (tiga) kali lalu Korban terduduk dan jatuh.
20. Bahwa benar melihat kondisi Korban tersebut Terdakwa pergi
mencari pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang
merupakan Anggota Balai Kesehatan, saat Terdakwa melintas di
SPBT Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3)
lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa telah
menusuk Korban lalu Saksi-12 keluar dari rumah selanjutnya Serma
Bambang Kusbandono (Saksi-10) menjelaskan kepada Saksi-12
bahwa telah terjadi penusukan.
21. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 seperti
biasanya Saksi-4 tidur di rumah bersama Korban, ibu Saksi (Saksi-4)
atau Saksi-5 dan adik Saksi-4 yang bernama Yudis.
22. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wita Korban bangun,
selanjutnya Korban membangunkan Saksi-4, Saksi-5 dan adik Saksi4, selanjutnya saat itu Korban masih berada di dalam rumah sedang
tidur-tiduran di atas karpet di ruang tamu.
23.
Bahwa benar kemudian Saksi-4 berangkat bersama Saksi-5
ke pasar Suwung menggunakan Sepeda Motor. Bahwa kurang lebih
sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 kembali
pulang ke rumah dan saat sampai di rumah, Korban sudah berada di
kantor karena Saksi-4 mendengar Korban sedang memanaskan
mobil di kantor Satang karena kantor Satang atau parkiran
kenderaan Satang Persis dibelakang rumah.
24.
Bahwa benar lalu Saksi-4 pergi ke dapur sedangkan Saksi-5
pergi ke kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi-4 mendengar
suara seperti suara orang yang sedang memukul : “Gebug-gebug”
disertai dengan suara teriakan : “Aduh-aduh” dan suara tersebut
semakin melemah.
25.
Bahwa benar untuk meyakini bahwa teriakan tersebut adalah
suara Korban, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-5
tentang suara gebuk-gebuk tersebut akan tetapi Saksi-5 tidak
mendengar apa-apa.
26.
Bahwa benar untuk memastikan suara tersebut adalah suara
Korban, selanjutnya Saksi pergi ke belakang rumah dan memanjat
tembok dengan menggunakan tangga akan tetapi suasana saat itu
masih dalam keadaan gelap sehingga Saksi takut untuk melompat ke
bawah karena takut di bawah ada beling atau pecahan kaca,
kemudian dari tembok Saksi sempat memanggil-manggil Korban,
tetapi tidak ada jawaban.
27.
Bahwa benar karena panik maka Saksi-4 bersama adiknya
pergi ke Kantor Satang dengan menggunakan sepeda motor dan
harus memutar arah dari rumah menuju ke Mako Lanal Denpasar
kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter untuk sampai di Kantor
Satang dan saat menuju ke Kantor Satang Saksi berpapasan dengan
/Sdr, . . .
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Sdr. Kamdi (Saksi-12), Sdr. Paidi (Saksi-11) dan Sdr. Bambang
Kusbandono (Saksi-10).
28.
Bahwa benar setelah Saksi-4 dan adiknya sampai di Kantor
Satang, Saksi-4 hanya mendengar suara mobil yang sedang
dipanaskan dan suasana masih gelap sehingga adik Saksi-4
membantu menerangi dengan menggunakan lampu sorot sepeda
motor, kemudian adik Saksi-4 melihat Korban tergeletak diantara
mobil warna hitam dan mobil dinas warna biru di dekat tiang
penyangga, kemudian adik Saksi-4 berteriak :”Kak itu bapak” lalu
Saksi-4 bertanya :”Mana, kakak gak melihat” lalu adik Saksi-4
berkata :”Itu kak bapak di bawah” akhirnya Saksi-4 melihat Korban
kemudian Saksi-4 mendekati Korban dan menemukan Korban dalam
keadaan tergeletak tidak sadarkan diri dengan posisi tengadah
kepala menghadap ke utara dan disekitar bagian perut dan dada
berlumuran darah serta Saksi-4 menemukan lakban warna hitam
yang habis terpakai di dekat kaki Korban dimana pada saat itu
Korban mengenakan baju kaos loreng dan celana training olah raga.
29.
Bahwa benar melihat kondisi Korban tersebut, Saksi-4
mengira kalau Korban telah menjadi korban pemukulan, kemudian
Saksi-4 memegang pergelangan tangan kanan Korban untuk
memeriksa nadi Korban, saat itu Saksi-4 masih bisa merasakan
denyut nadi Korban kemudian Saksi-4 berusaha untuk menyadarkan
Korban dengan menepuk-nepuk pipi Korban selanjutnya Saksi-4
berkeliling di sekitar Kantor Satang sambil berteriak minta tolong,
namun tidak ada orang, kemudian Saksi-4 kembali ke tempat Korban
dan merangkul kepala Korban serta berusaha menyadarkan Korban.
30.
Bahwa benar Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tiba di Parkiran
Satang Lanal Denpasar para Saksi melihat Korban tergeletak di
parkiran Satang di dekat tiang penyangga bangunan, di sela-sela
Mobil Kijang Innova warna hitam Nopol DK 800 DI dan Mobil Dinas
TNI AL warna biru Nopol AL 6904 V, dengan posisi kepala Korban
mengarah ke arah utara dan kaki Korban mengarah ke arah selatan
dengan kondisi Korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri.
Selanjutnya Korban dipindahkan ke halaman Satang yang lebih luas,
kemudian Saksi-12 langsung memeriksa denyut nadi tangan kanan
dan tangan kiri Korban serta denyut nadi besar pada leher Korban,
namun denyut nadi Korban tidak dapat teraba selanjutnya Saksi-12
meletakkan jari tangan di hidung Korban dan sudah tidak dapat
mendeteksi hentakan nafas Korban. Selanjutnya Peltu Jas Gede
Sukerada (Saksi-7), Koptu Keu Nyoman Kardiasa (Saksi-8), Saksi10, Saksi-11, Saksi-12 dan Kapten Marinir I Dewa Made Susila
(Saksi-15) mengangkat Korban ke dalam mobil ambulans dengan
menggunakan tandu, selanjutnya dibawa ke RSAD dipasang alat
bantu oksigen dan alat tensi.
31.
Bahwa benar Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD
untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga yaitu dr. Rosyida
Dwijayanti, S. Ked. (Saksi-14)
setelah pemeriksaan selesai
kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa Korban sudah
meninggal dunia.
32.
Bahwa benar akibat dari penusukan yang dilakukan oleh
Terdakwa Korban mengalami :
/1) Pada, . . .
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1) Pada Wajah :
- Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.
2) Pada Dada :
- Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3 x 1 cm
dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis pertengahan badan,
14 cm di bawah clavicula bila dirapatkan membentuk garis lurus
dengan panjang 3 cm.
- Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri
dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis pertengahan badan,
12 cm bawah clavicul, bila dirapatkan membentuk garis lurus panjang
3 cm.
- Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri
dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengan badan, 17 cm dari
clavicula, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3
cm.
3) Pada Perut :
- Luka IV :Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada perut
tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari clavicula, 2 cm dari garis
pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan
panjang 3 cm.
- Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada perut
kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan badan, 27
cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis lurus ukuran 3 cm.
4) Lengan Kiri Atas :
- Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku dengan
ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
- Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku dengan
ukuran 2 x 0,5 cm.
- Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak terasa.
Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal Dunia oleh
Dokter Jaga IGD RSAD Udayana. Sesuai Visum Et Refertum dari
RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor :14/VER/VII/2016 tanggal 29
Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti
serta diketahui oleh Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful
Wathoni, MARS.
33.
Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik
terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan
yang nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan
agresifitas yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan
Kedokteran Jiwa dari RSUP Sanglah Denpasar
Nomor :
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
34.
Bahwa benar Korban berpangkat Serda terhitung mulai
tanggal 18 Juni 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Staf
Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang
Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan
Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua,
dengan demikian Korban adalah atasan Terdakwa karena Terdakwa
berpangkat Kopda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sesuai
dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
/Kep, . . .
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Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan
Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013.
Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa korban adalah atasan
Terdakwa di Lanal Denpasar.
35.
Bahwa benar setelah kejadian tersebut Dinas Psikologi TNI AL
melakukan tes Psikologi terhadap Terdakwa yang menyatakan
bahwa dalam aspek kepribadian secara emosional kurang
sepenuhnya mantab.Subjek tergolong pribadi yang kurang mampu
mengekspresika perasaan atau emosi yang dialaminya.Dalam
menghadapi kejadian ataupun peristiwa yang dianggap tidak
menyenangkan bagi dirinya, subjek cenderung untuk tidak
menunjukkan/mengekspresikan perasaan yang sebenarnya.Dalam
situasi ini, ia akan terlihat sebagai pribadi yang tenang secara
emosi,,jarang marah, dan tidak pernah menunjukkan kemarahan.
36.
Bahwa benar dibalik penampilannya yang terlihat tenang
secara emosi, sebenarnya subjek merupakan seorang yang mudah
tergerak oleh suasanahati sesaat. Dalam situasi ini, arah tindakannya
lebih ditentukan oleh dorongan yang bersifat emosional daripada
pertimbangan logisnya.
37.
Bahwa benar dengan mengalami permasalahan yang
menguras energi emosional dan berlangsung secara akumulatuf,
maka tergeraklah aspek emosionya sehingga menyebabkan
pertimbangan Subjek menjadi kurang rasional. Keputusannya
diwarnai oleh pertimbangan yang bersifat emosional, sehingga
memicu munculnya bentuk-bentuk tindakan yang kurang terduga
atau kurang terkendali.
38.
Bahwa benar dalam kasus ini bentuk tindakan tak terduga/tak
terkendali yang muncul adalah menantang Serda Bek I Made Suardi
(yang diangganya sebagai pemicu permasalahan) untuk berkelahi
dengan menggunakan sangkur, yang berakhir dengan tewasnya
Serda Bek I Made Suardi.
39.
Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke
Kantor Pomal untuk menyerahkan diri dan dalam perjalanan ke
Kantor Pomal, Terdakwa bertemu dengan Kopda Herman (Saksi-9)
kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 kalau Terdakwa
telah menusuk Korban dan ingin menyerahkan diri ke Pomal lalu
Saksi-9 mengantar Terdakwa ke Kantor Pomal selanjutnya Terdakwa
dimasukkan ke dalam Sel Denpom Lanal Denpasar.
40.
Bahwa benar Terdakwa mengakui foto-foto adegan
rekonstruksi seperti sebagai mana tertera dalam Berkas Perkara
Terdakwa.
42.
Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa malu,
sedih, mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulanginya lagi,
menyesal dan masih ingin berdinas di TNI AL.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
/Tuntutan, . . .
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Tuntutannya
berikut :

dengan

mengemukakan

Pendapatnya

sebagai

1.
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan
Oditur Militer mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun
demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam
putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan.
2.
Bahwa mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan
terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sendiri dengan melihat secara Obyektif maupun Subyektif serta latar
belakang
terjadinya Tindak Pidana maupun
hal hal yang
memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagaimana
diuraikan dalam Putusan ini.
Menimbang

:

Menimbang

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya
Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan
pembuktian dan sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap
Terdakwa.
:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik
Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan :
Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan
Tuntutan semula yang dibacakan dipersidangan sebelumnya,
sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi.

Menimbang

Menimbang

:
Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Duplik Penasehat
Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan hanya bersifat
mempertegas kembali dalil-dalil dalam Pledoinya, oleh karenanya
Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara
khusus.
:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai
berikut :
Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (3) KUHPM yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur kesatu

: “Militer”.

2. Unsur kedua

: “Yang dengan sengaja dengan tindakan
nyata menyerang seorang atasan”.

3. Unsur ketiga

: “Melawannya dengan kekerasan atau
ancaman
kekerasan,
merampas
kemerdekaannya
untuk
bertindak
ataupun
memaksanya
dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan
untuk melaksanakan atau mengabaikan
suatu
pekerjaan
dinas,
yang
mengakibatkan kematian”.
Atau,
/Alternatif, . . .
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Alternatif Kedua : Pasal 338 KUHP yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :
1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”.
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja”.
3. Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan didakwa
dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah
satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua .

Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur Tindak
Pidana Dakwaan Alternatif Kedua Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal
338 KUHP sebagai berikut.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” dalam dakwaan
tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu
seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,dalam
hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2
sampai dengan pasal 9 KUHP,termasuk pula anggota Angkatan
Perang (Anggota TNI).
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab
atas perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa
pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana
tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam
pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau
jiwanya terganggu karena penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung,pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van
Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”,halaman 191 192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggung
jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang
dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu
Strafuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman.Jika
setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan
tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap
dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en
leerboek I,hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan
“teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat
bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan
kehendaknya.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian
/antara, . . .
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antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada
tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam PK XXII/1 di Kobangdikal
Surabaya kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002 Terdakwa dilantik
dengan Pangkat Kld Ttu, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa
ditugaskan di Staf Satkor Armabar Jakarta. Kemudian setelah
beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan
hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Anggota
Sekretariat di Lanal Denpasar dengan Pangkat Kopda Ttu NRP
101691.
.

2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danlanal Denpasar selaku Papera
Nomor : Kep/48/XI/2016
tanggal 8 Nopember 2016 bahwa benar yang diajukan
kepersidangan adalah Terdakwa Muhammad Muslimin Pangkat
Kopda Ttu NRP 101691.
3.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini,Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AL
dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101691 maka dalam kapasitas
status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan
hukum pidana umum, selain ketentuan Hukum Pidana Militer .
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan
mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1: “Barang
Siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2,
yaitu: “Dengan sengaja”, Majelis mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa
yang
dimaksud
dengan
“Dengan
sengaja”
yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut
MVT ( Memory Van Toelichting ) yang dimaksud dengan
kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu
tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa
seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki
serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu
ditujukan terhadap suatu tindakan.
Ditinjau dari sifatnya : “Kesengajaan” terbagi dalam :
- Dolus Mulus yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan
(Tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya,
tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh
Undang-undang dan diancam dengan pidana.
/Klerlous, . . .
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- Klerlous Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat,
yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu
aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakan saja.
- Gradasi “ Kesengajaan “ terdiri dari tiga :
1)
Kesengajaan dengan maksud (Oogmerk) yaitu terjadi suatu
tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujutan dari
maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
2)
Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang
menjadi sandaran sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si
pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu
unsur tindak pidana yang terjadi.
3)
Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi
sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan
atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang
yang mungkin akan terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam
gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih
dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud
atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang
dalam hal ini pembunuhan, apabila benar maka apa yang dilakukan
Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu
kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Disini diperlukannya adanya hubungan yang erat antara kewajiban
/ batin dengan tindakannya.. ditinjau dari ajaran hukum Pidana
termasuk delik materiil (Materiil Delict). Apa sebabnya pembunuhan
itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal
tersebut tidak merumuskan perbuatan yang dilarang melainkan
hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.
- Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti
memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja
didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu
menegaskan dalam Delict Materiil penting dipakai ajaran Causaliteit,
sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Pidana tujuan dari
Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat.
Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu ditimbulkan oleh
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi
setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja
untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan
pembunuhan.
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul
05.15 Wita Terdakwa bangun tidur dan hendak mandi, kemudian
Terdakwa menuju pintu belakang mess dan mendengar suara
kendaraan bus dan truk yang sedang dipanaskan. Terdakwa tiba-tiba
/teringat, . . .
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teringat dengan Korban selanjutnya Terdakwa mengambil kunci
sepeda motor milik Terdakwa dan berjalan menuju ke parkiran
sepeda motor serta membuka jok sepeda motor dan mengambil
pisau sangkur di dalam jok. Oleh karena gagang pisau sangkur
tersebut sedikit terkelupas dan kekecilan selanjutnya Terdakwa ke
ruang sekretariat untuk mengambil lakban warna hitam dan melilit
gagang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan lakban agar
nyaman saat digenggam, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke
mess untuk menyimpan kunci sepeda motor.
2.
Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa
dengan mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC
MILAN dan celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi ke
Parkiran Satang Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu
Terdakwa mendengar suara mobil yang sedang dipanaskan
selanjutnya Terdakwa melihat Korban sedang berada di sela-sela
mobil yang sedang parkir dengan mengenakan kaos lengan pendek
doreng layar TNI AL dan celana training warna biru, lalu Terdakwa
menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban kalau
Terdakwa tidak terima dan merasa malu karena Korban sudah
bercerita kepada Anggota Lanal Denpasar lainnya tentang Korban
yang telah menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata
kepada Korban untuk mengambil pisau dan mengajak Korban
berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan keluar dari sela-sela
mobil yang parkir.
3.
Bahwa benar saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari
parkiran mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri
Terdakwa, kemudian Korban berbalik menggulat leher Terdakwa
dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan
menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban
memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa pisau
sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari tangan
kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat
daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil merebut pisau
sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur mengarah ke perut
Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 1 (Satu) kali,
Korban kemudian mencabut pisau sangkur yang menancap di perut
sambil berteriak keras, setelah berhasil mencabut pisau sangkur
tersebut kemudian Korban berusaha melawan Terdakwa dengan
menarik kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil merebut
pisau sangkur dari tangan Korban dan menusukkannya kembali ke
perut Korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3
(Tiga) kali dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga
percikan darah Korban mengenai bagian samping belakang mobil
dinas TNI AL Nopol AL 9902 V dan bagian samping depan mobil
Kijang Innova warna hitam Nopol DK 800 DI yang parkir di parkiran
Satang Lanal,
hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan
tergeletak di bawah dengan berlumuran darah.
4.
Bahwa benar melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya
Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta
pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan
Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih
memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan
dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3),
/Serma, . . .
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Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi
(Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-10
dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban selanjutnya
Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan meminta Saksi-12
membawa mobil ambulans ke parkiran Satang Lanal Denpasar untuk
menolong Korban.
5.
Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal
untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman Saputro
(Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Denpom
Lanal Denpasar.
6.
Bahwa benar Terdakwa menyadari, menginsyafi dan
menghendaki pada saat Terdakwa menemui Korban dengan
membawa sangkur tujuannya adalah untuk menakut-nakuti korban
namun kemudian terjadi perkelahian sehingga Terdakwa
menusukkan sangkur ketubuh korban.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2
dalam dakwaan alternatif ke-2, “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-3 “Merampas nyawa orang lain”,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain”
dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi
hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu
pembunuhan ini termasuk delik materiil.
Bahwa
setiap
perbuatan
apapun
yang
dapat
mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menembak dan
menusuk, yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.
Bahwa yang dimaksud dengan “ Mati “ adalah hilangnya
nyawa jiwa seseorang dari jasadnya atau dari raganya yang ditandai
dengan terhentinya seluruh sirkulasi dalam tubuh manusia (baik
nafas , jantung , paru-paru dan peredaran darah) berhenti dan tidak
berfungsi lagi.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar sekira pukul 05.20 Wita Terdakwa dengan
mengenakan kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN dan
celana pendek warna biru bergaris warna biru muda dengan tangan
kanan Terdakwa memegang pisau sangkur, pergi ke Parkiran Satang
Lanal Denpasar untuk mencari Korban, lalu Terdakwa mendengar
suara mobil yang sedang dipanaskan selanjutnya Terdakwa melihat
Korban sedang berada di sela-sela mobil yang sedang parkir dengan
mengenakan kaos lengan pendek doreng layar TNI AL dan celana
training warna biru, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan
mengatakan kepada Korban kalau Terdakwa tidak terima dan
merasa malu karena Korban sudah bercerita kepada Anggota Lanal
Denpasar lainnya tentang Korban yang telah menampar Terdakwa,
/kemudian, . .
.
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kemudian Terdakwa berkata kepada Korban untuk mengambil pisau
dan mengajak Korban berkelahi sampai mati, lalu Korban berjalan
keluar dari sela-sela mobil yang parkir.
2.
Bahwa benar saat Korban dan Terdakwa berjalan keluar dari
parkiran mobil, posisi Korban berada di depan di sebelah kiri
Terdakwa, kemudian Korban berbalik menggulat leher Terdakwa
dengan cara memiting dan mencekik leher Terdakwa dengan
menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Korban
memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa pisau
sangkur dan Korban berusaha merebut pisau sangkur dari tangan
kanan Terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat
daripada Korban sehingga Korban tidak berhasil merebut pisau
sangkur tersebut hingga mata pisau sangkur mengarah ke perut
Korban dan Terdakwa menusuk perut Korban sebanyak 1 (Satu) kali,
Korban kemudian mencabut pisau sangkur yang menancap di perut
sambil berteriak keras, setelah berhasil mencabut pisau sangkur
tersebut kemudian Korban berusaha melawan Terdakwa dengan
menarik kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil merebut
pisau sangkur dari tangan Korban dan menusukkannya kembali ke
perut Korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada dada Korban sebanyak 3
(Tiga) kali dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga
percikan darah Korban mengenai bagian samping belakang mobil
dinas TNI AL Nopol AL 9902 V dan bagian samping depan mobil
Kijang Innova warna hitam Nopol DK 800 DI yang parkir di parkiran
Satang Lanal,
hingga akhirnya Korban jatuh tersungkur dan
tergeletak di bawah dengan berlumuran darah.
3.
Bahwa benar melihat kondisi Korban tersebut, selanjutnya
Terdakwa pergi ke arah perumahan dinas untuk meminta
pertolongan kepada Kopda Kamdi (Saksi-12) yang merupakan
Anggota Balai Kesehatan dengan tangan kanan Terdakwa masih
memegang pisau sangkur, dalam perjalanan menuju perumahan
dinas, Terdakwa bertemu dengan Sertu Agus Wargiman (Saksi-3),
Serma Bambang Kusbandono (Saksi-10) dan Kopka Rdl Paidi
(Saksi-11) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-10
dan Saksi-11 bahwa Terdakwa telah menusuk Korban selanjutnya
Terdakwa meminta tolong untuk memanggil dan meminta Saksi-12
membawa mobil ambulans ke parkiran Satang Lanal Denpasar untuk
menolong Korban.
4.
Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Denpomal
untuk menyerahkan diri diantar oleh Kopda Retno Herman Saputro
(Saksi-9), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Denpom
Lanal Denpasar.
5.
Bahwa benar kemudian Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12
segera menuju ke Parkiran Satang Lanal Denpasar dan Para Saksi
melihat Korban tergeletak di parkiran Satang di dekat tiang
penyangga bangunan, di sela-sela Mobil Kijang Innova warna hitam
Nopol DK 800 DI dan Mobil Dinas TNI AL warna biru Nopol AL 6904
V, dengan posisi kepala Korban mengarah ke arah utara dan kaki
Korban mengarah ke arah selatan dengan kondisi Korban
berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Korban
dipindahkan ke halaman Satang yang lebih luas, kemudian Saksi-12
langsung memeriksa denyut nadi tangan kanan dan tangan kiri
Korban serta denyut nadi besar pada leher Korban, namun denyut
/nadi, . . .
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nadi Korban tidak dapat teraba selanjutnya Saksi-12 meletakkan jari
tangan di hidung Korban dan sudah tidak dapat mendeteksi hentakan
nafas Korban. Selanjutnya Peltu Jas Gede Sukerada (Saksi-7), Koptu
Keu Nyoman Kardiasa (Saksi-8), Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan
Kapten Marinir I Dewa Made Susila (Saksi-13) mengangkat Korban
ke dalam mobil ambulans dengan menggunakan tandu, selanjutnya
dibawa ke RSAD dipasang alat bantu oksigen dan alat tensi.
6.
Bahwa benar Korban langsung dibawa ke ruang UGD RSAD
untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah pemeriksaan
selesai kemudian petugas UGD RSAD menyampaikan bahwa
Korban sudah meninggal dunia.
7.
Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa Korban mengalami :
1) Pada Wajah :
- Luka lecet pada hidung ukuran 0,5 x 0,1 cm.
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 3 x 1,5 cm.
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 3 cm.
2) Pada Dada :
- Luka I : Luka robek sudut lancip pada dada kanan ukuran 3 x 1 cm
dengan dasar jaringan, letaknya 5 cm dari garis pertengahan badan,
14 cm di bawah clavicula bila dirapatkan membentuk garis lurus
dengan panjang 3 cm.
- Luka II : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri
dengan dasar jaringan letaknya 4 cm dari garis pertengahan badan,
12 cm bawah clavicul, bila dirapatkan membentuk garis lurus panjang
3 cm.
- Luka III : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada dada kiri
dengan dasar jaringan, 8 cm dari garis pertengan badan, 17 cm dari
clavicula, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 3
cm.
3) Pada Perut :
- Luka IV :Luka robek sudut lancip ukuran 0,5 x 3 cm pada perut
tengah dengan dasar jaringan, 24 cm dari clavicula, 2 cm dari garis
pertengahan badan, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan
panjang 3 cm.
- Luka V : Luka robek sudut lancip ukuran 3 x 0,5 cm pada perut
kanan dengan dasar jaringan, 15 cm garis pertengahan badan, 27
cm dari clavicula, jika dirapatkan membentuk garis lurus ukuran 3 cm.
4) Lengan Kiri Atas :
- Luka VI : Luka robek tepi rata, sudut lancip 19 cm dari siku dengan
ukuran 2 x 5,5 cm dengan dasar jaringan otot.
- Luka VII : Luka robek tepi rata sudut lancip 25 cm dari siku dengan
ukuran 2 x 0,5 cm.
- Tensi tidak terdengar, Nadi tidak teraba, Respirasi tidak terasa.
Dengan kesimpulan : Korban Dinyatakan Meninggal Dunia oleh
Dokter Jaga IGD RSAD Udayana. Sesuai Visum Et Refertum dari
RSAD Tk. II Udayana Denpasar Nomor :14/VER/VII/2016 tanggal 29
Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyida Dwijayanti
/serta, . . .
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serta diketahui oleh Karumkit Tk. II Udayana Kolonel Ckm dr. Saiful
Wathoni, MARS.
8.
Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik
terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kejiwaan
yang nyata, kecuali didapatkan ciri kepribadian impulsif dan
agresifitas yang cukup bermakna sesuai Surat Keterangan
Kedokteran Jiwa dari RSUP Sanglah Denpasar
Nomor :
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 “Merampas
nyawa orang lain”, telah terpenuhi.
Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan,
Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana :
” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 338 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 oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur
Militer alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak
sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang :

Bahwa mengenai Pembelaan yang dimohonkan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa mengenai keterangan para Saksi dan keterangan
Teradakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan
apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, yang mana tidak ada
yang dapat membatalkan tentang perbuatan Terdakwa.
Mengenai Analisa Fakta : Majelis Hakim berpendapat bahwa
sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa
serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperolehlah
fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka
Majelis berpendapat bahwa analisa fakta yang diajukan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
Mengenai Analisa Hukum : Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian
Terdakwa sebagimana yang ditutut oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya, Majelis berpendapat bahwa keberatan Penasehat
Hukum tersebut tidak perlu ditanggapi oleh karena Majeli Hakim
dalam membuktikan keterbuktian Terdakwa tidak sependapat dengan
Oditur Militer dalam tuntutannya, oleh karena itu pembelaan yang
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak
terbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat
diterima.
Mengenai keringanan hukuman dan keadaan Terdakwa agar
dipertahankan tetap menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia
/yang, . . .
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yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan Majelis berpendapat
bahawa permohonan tersebut tidak dapat diterima mengingat
perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan tidak pantas
dilakukan oleh seorang Prajurit.
Menimbang :

Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara
Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan
kepentingan Militer.
Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya
hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum
dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya
sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan
menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maximal
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan di
lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para
Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan
mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam
situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan
menjungjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

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 Terdakwa mempunyai sifat dan kepribadian yang
tidak bisa mengontrol emosinya , egois/ mementingkan diri sendiri
dan tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu
yang menyepelekan ketentuan hukum dan petunjuk Pimpinan.
2.
Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa
lebih mengutamakan rasa sakit/ rasa malu dan tidak terima dengan
perbuatan korban ( Serda Bek I Made Suardi ) yang menempeleng
Terdakwa kemudian Korban menceritakan kepada orang lain di piket
tentang perbuatannya , hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih
mengutamakan emosi dari pada menggunakan pemikiran akal sehat
serta akibat yang akan terjadi.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak terjadi /
dilakukan, sebagai seorang prajurit Terdakwa harus mempunyai
sifat dan jiwa kesatria , menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Sapta
Marga , Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI sebab dengan
adanya perbuatan Terdakwa tersebut
dapat mencemarkan dan
merugikan kesatuan serta nama baik TNI AL di mata masyarakat
pada umumnya dan khususnya di Bali.
4.
Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang
mendalam bagi keluarga Korban yang ditinggalkandimana korban
adalah sebagai seorang ayah dari anak2nya maupun sebagai
seorang suami dan selama ini sebagai tulang punggung keluarga.
5.
Bahwa agar perbuatan yang sedemikian itu tidak ditiru dan di
contoh oleh prajurit TNI lainnya, serta menimbulkan efek jera bagi
/yang, . . .
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yang bersangkutan, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan Pidana
yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang :

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
-Terdakwa pernah mengabdi dalam lingkungan TNI-AL.

Hal-hal yang memberatkan :
Terdakwa telah membuat keluarga korban merasa sangat
terpukul dan bersedih karena telah kehilangan seorang suami/bapak
dari anak-anak korban.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AL
khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
Perbuataan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib
TNI.
Menimbang

:

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan
dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Tindak pidana
merupakan sikap yang mencerminkan sosok pribadi yang tidak
menghormati hak hidup orang lain serta menganggap remeh aturan
hukum yang berlaku.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana
dapat mencemarkan citra dan wibawa serta dapat merusak nama
baik kesatuan Terdakwa.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan
dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang
prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang anggota
militer, seharusnya bisa mengendalikan emosi serta menjadi contoh
dan panutan dan menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya
Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan
wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan Lanal Denpasar
sebagai tempat Terdakwa mengabdi pada khususnya. Oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok
prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
/Menimbang, . .
.
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Menimbang

Menimbang

:

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya
dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai
yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdakwa telah sudah tidak cukup layak untuk dipertahankan
sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap
dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan
sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta mentalitas kehidupan prajurit
TNI.
Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum
pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

:

Menimbang

:

Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada di dalam
tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang

:

Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
a. Barang :
- 1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna
hitam terlakban mata sangkur warna silver.
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu
Muhammad Muslimin NRP 101691.
- 1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN
kondisi kotor milik Terdakwa.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda
kondisi rusak milik Terdakwa.
- 1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.
- 1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.
1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI
AL kondisi buruk milik korban.
- 1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik
korban.
b. Surat :
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan
Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas
nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin.
- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka
dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL
Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I
Made Suardi.
- 1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
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- 2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
- 2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.
- 1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi
NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
- 4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
- 3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama
Made Suardi.
- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II
Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas
nama Muhammad Muslimin.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah
Sakit
Umum
Pusat
Sanglah
Denpasar
Nomor
:
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama
Muhammad Muslimin.
- 2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan
tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.
- 2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi
Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU)
Muhammad Muslimin.
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 338 KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat
(1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI
1.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Muslimin, Kopda Ttu
NRP 101691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :
”Pembunuhan”.

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok :

Penjara selama 10 (sepuluh ) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani
penahanan
sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
Barang :
1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan
gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna silver.
/- 1 (satu), . . .
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1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan
AC MILAN kondisi kotor milik Terdakwa.
1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris
warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda
Ttu Muhammad Muslimin NRP 101691 dikembalikan
kepada Terdakwa.
1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang
Lanal Denpasar.
1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal
Denpasar.
Dikembalikan ke Satang Lanal Denpasar.
1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI
AL kondisi buruk milik korban.
1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi
buruk milik korban.
Dikembalikan kepada istri korban yaitu Sdri. Minarni (Saksi5).
Surat :
1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan
Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013
tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala
Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu Muhammad
Muslimin.
1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan
Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang
Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan
Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran
2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made
Suardi.
1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.
2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.
2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.
1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I
Made Suardi NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.
4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.
3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah
Sakit Tk. II Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29
Juli 2016 atas nama Made Suardi.
2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Tk. II Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus
2016 atas nama Muhammad Muslimin.
1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa
dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor :
UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas
nama Muhammad Muslimin.
/- 2 (dua), . . .
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2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital
Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh.
Muslimin.
2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas
Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas
nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.

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

5.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 februari 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940 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, Penasihat Hukum Terdakwa FUAD JUNI SABTALA, S.H. LETTU
LAUT (KH) NRP. 20150/P Panitera Pengganti 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

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

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

