PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
P U T U S A N
Nomor : 27 - K / PM.III-14 / AD / V / 2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggalahir
Jenis kelamin
Kewarganegaran
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jumratul Akbar
Prada / 31160084870696.
Ta Yonif Raider 509/9/2 Kostrad
Yonif Raider 509/9/2 Kostrad
Bugis Sape, 1 Juni 1996
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Asrama Militer Yonif Raider 509/9/2 Kostrad
Jember Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :
1.
Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan
tanggal 5 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAP/24/PM III-14/AD/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.
2.
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (tiga puluh) sejak
tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26/PM III-14/AD/VIII/2017
tanggal 1 Agustus 2017.
PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas .
Membaca

:

Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP06/A-06/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

Memperhatikan

: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif
Infanteri Raider 9/DY Nomor : Kep / 47/ V / 2017 tanggal 8 Mei
2017.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak /25/ V/ 2017 tanggal 26 Mei 2017.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor
Tapkim/ 28 / PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
b. Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/ 28 /PM III14/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

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

: 1.
Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /25/
V/ 2017 tanggal 26 Mei 2017, didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah 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 :
Kesatu :

“ Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Dan
Kedua :
“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan
hukum menghancurkan,merusakkan,membikin tak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :
- Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.Dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).
d. Memohon agar barang bukti berupa
Surat-surat :
- 1 (satu) lelmbar Visum Et Repertum a.n. Sdr. Anhar, S.Pd
dari UPT PUSKEMAS SAPE BIMA Nomor :
KH/190/01.2.3/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Foto kendaraan Roda empat jenis Toyota
Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr.
Anhar.
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK kendaraan roda empat
jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas
nama Sdr. Anhar, alamat Dusun Kore, RT/RW 15/18, Desa
Naru, kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
/ Barang-barang …….
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Barang-barang:
- 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza
warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr.
Anhar,(dipinjam pakai oleh pemilik, sesuai dengan Berita
Acara Pinjam Pakai Barang Bukti yang dikeluarkan oleh
Dansubdenpom IX-2/2 Bima tanggal 17 Nopember 2017).
Dikembalikan kepada yang berhak (Sdr.Anhar,S.Pd).
2.
Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
menyatakan bahwa mengakui kesalahannya,kejadian tersebut
hanya kesalahan paham saja, sangat menyesal atas
perbuatannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh
karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.
Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas
bulan Nopember tahun 2000 enam belas, atau setidak-tidaknya
dalam bulan Nopember tahun 2000 enam belas di Jalan Raya
Lintas TPI Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat
lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14
Denpasar, telah melakukan tidak pidana:
“Penganiayaan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun
2006 melalui pendidikan Secata PK di rindam III/Siliwangi,
kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Ciuya Banten,
kemudian melaksanakan pendidikan CAKRA II di Cilodong,
setelah lulus kemudian ditempatkan di Divisi Infantri 2 Kostrad
malang dan ditugaskan di Yonif Raider 509/9/2 Kostrad Jember
sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31160084870696
b.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 wita, Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa)
beserta beberapa orang Siswi SMA Muhamadyah Sape Menari
Tradisional pada acara menyambut mempelai pada pernikaan
salah satu Guru SMA Muhamadiyah Sape, namun tiba-tiba Sdri
Intan Kurniati (adik Terdakwa) teriak-teriak dan meronta-ronta
seperti orang kesurupan, setelah ditenangkan oleh beberapa
orang yang ada di lokasi kemudian Sdri Intan Kurniati sadar
namun perutnya terasa sakit. Selanjutnya Sdr. Mursalim, S.Pd
(Saksi-2) beserta Sdr. Anhar, S.Pd (Saksi-1) Kepala Sekolah
SMA Muhamadyah Sape mengantar Sdri Intan Kurniati pulang
ke rumah orang tuanya di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB dengan menggunakan
mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1079 WZ milik
Saksi-1.
/ c. Bahwa ……..
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c.
Bahwa setelah tiba di gang masuk menuju rumah orang
tua Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa) tepatnya di Jalan Raya
Lintas TPI di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape,
Kabuoaten Bima, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan
menggendong Sdri. Intan Kurniati untuk dibawa masuk ke dalam
rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung
menggendong Sdri Intan Kurniati hingga sikut Terdakwa
mengenai badan Saksi-2 sambil berkata-kata kasar di hadapan
Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan “Setan, anjing, Siapa
yang suruh adik saya nari” kemudian Saksi-2 berkata
“kenapa ini?” namun Saksi-1 langsung berkata “sudahlah
Lim, tidak usah diikuti kata-kata dia, mari kita kembali saja”.
d.
Bahwa kemudian Saksi-1 memutar balik mobil yang
dikendarai untuk kembali ke tempat acara resepsi pernikahan
namun Terdakwa berusaha mengejar dan menghentikan mobil
Saksi-1, setelah Saksi-1 menghentikan mobil yang dikendarai,
kemudian Terdakwa memukul kap mobil sebanyak 3 (tiga) kali,
selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kiri mobil dan
memukul pintu belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa
memutar ke sebelah kanan mobil selanjutnya menendang pintu
mobil bagian kanan tengah sebanyak 1 (satu) kali dan
menendang pintu sebelah kanan tempat pengemudi dengan
menggunakan kaki (memakai sendal) sambil memukul kaca
pada pintu mobil dengan menggunakan tangan kanan mengepal
agar Saksi-1 menghentikan mobilnya.
e.
Bahwa pada saat Saksi-1 membuka pintu mobil dan
hendak keluar, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher
Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri disertai dengan
pukulan tangan kanan mengepal mengenai plipis bagian kiri
Saksi-1, Saksi-1 sempat berkata kepada Terdakwa “Saya tidak
tahu apa-apa” dan dijawab oleh Terdakwa “masa kamu tidak
tahu apa-apa, kamu kan kepala sekolah, seharusnya kamu
bertaggung jawab, intan kan muridmu, orang tua saya butuh
penjelasan mengapa adik saya bisa seperti ini”. Selanjutnya
Karena ada suara rebut-ribut Sdr. H Budi (Saksi-3) datang untuk
melerai dan melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher
Saksi-1, setelah terlepas kemudian Terdakwa dipegang oleh
Saksi-3 dan beberapa warga yang ada di sekitar tempat kejadian
namun Terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi
berontak berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-3 dan
warga, selannjutnya Terdakwa kembli mendekati Saksi-1 dan
mencekik leher Saksi-1. Saksi-1 kemuda berkata kepada
Terdakwa “jangan kedua kali ya kamu begini, kamu tahu apa
persoalannya, kok sampai kamu beginikan saya, jangan
sampai di ulang lagi ya, seharusnya kamu berterimakasih
karena saya ini membantu keluarga kamu” tetapi Terdakwa
tetap marah sambil berkta “biarin Kepala sekolah saya injak”,
kemudian Terdakwa kembali dipegang dan dibawa masuk
kedalam rumah sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi
meninggalkan tempat kejadian. .
f.
Bahwa akibat dari pukulan dan cekikan Terdakwa, Saksi
mengalami 4 (empat) luka lecet pada leher bagian kiri dangan
ukuran panjang 10 Cm, lebar 0,3 Cm dan 1 (satu) luka lecet
/ pada ……
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pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar
0,3 Cm yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai
ddengan keterangan Medik daru UPT Puskesmas Sape Nomor :
KH/19990/01.2.3/2016 tanggal 16 November 2016 yang di
tandatangani oleh dr. H. Maknum Syam, Pembina IV/a NIP
196611131998031003.
g.
Bahwa karena Saksi-1 tidak terima dengan perbuatan
Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke
Subdenpom IX/2/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP17/A-17/XI/2016/lidik tanggal 11 Nopember 2016 agar Terdakwa
diproses sesuai ddengan hukum yang berlaku.
DAN
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal sebelas bulan
Nopember tahun 2000 enam belals, atau setidak-tidaknya dalam
bulan Nopember tahun 2000 enam belas di Jalan Raya Lintas
TPI Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten
Bima NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tidak Pidana:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dipakaiatau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:
a.
Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD
pada tahun 2016 melalui penddikan Secata PK di Rindam
III/Siliwangi, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Ci Uya
Banten, kemudian melaksanakan pendidikan CAKRA II di
Cibinong, stelah lulus kemudian ditempatkan di Divisi Infanteri 2
Kostrad Malang dan ditugasan di Yonif Raider 509/9/2 Kostrad
Jember sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP
31160084870696.
b.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 wita, Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa)
beserta beberapa orang Siswi SMA Muhamadyah Sape Menari
Tradisional pada acara menyambut mempelai pada pernikaan
salah satu Guru SMA Muhamadiyah Sape, namun tiba-tiba Sdri
Intan Kurniati (adik Terdakwa) teriak-teriak dan meronta-ronta
seperti orang kesurupan, setelah ditenangkan oleh beberapa
orang yang ada di lokasi kemudian Sdri Intan Kurniati sadar
namun perutnya terasa sakit. Selanjutnya Sdr. Mursalim, S.Pd
(Saksi-2) beserta Sdr. Anhar, S.Pd (Saksi-1) Kepala Sekolah
SMA Muhamadyah Sape mengantar Sdri Intan Kurniati pulang
ke rumah orang tuanya di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB dengan menggunakan
/ mobil …….
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mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1079 WZ milik
Saksi-1.
c.
Bahwa setelah tiba di gang masuk menuju rumah orang
tua Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa) tepatnya di Jalan Raya
Lintas TPI di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape,
Kabuoaten Bima, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan
menggendong Sdri. Intan Kurniati untuk dibawa masuk ke dalam
rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung
menggendong Sdri Intan Kurniati hingga sikut Terdakwa
mengenai badan Saksi-2 sambil berkata-kata kasar di hadapan
Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan “Setan, anjing, Siapa
yang suruh adik saya nari” kemudian Saksi-2 berkata
“kenapa ini?” namun Saksi-1 langsung berkata “sudahlah
Lim, tidak usah diikuti kata-kata dia, mari kita kembali saja”.
d.
Bahwa kekmudian Saksi-1 memutar balik mobil yang
dikendarai untuk kembali ke tempat acara resepsi pernikahan
namun Terdakwa berusaha mengejar dan menghentikan mobil
Saksi-1, setelah Saksi-1 menghentikan mobil yang dikendarai,
kemudian Terdakwa memukul kap mobil sebanyak 3 (tiga) kali,
selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kiri mobil dan
memukul pintu belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa
memutar ke sebelah kanan mobil selanjutnya menendang pintu
mobil bagian kanan tengah sebanyak 1 (satu) kali dan
menendang pintu sebelah kanan tempat pengemudi dengan
menggunakan kaki (memakai sendal) sambil memukul kaca
pada pintu mobil dengan menggunakan tangan kanan mengepal
agar Saksi-1 menghentikan mobilnya.
e.
Bahwa pada saat Saksi-1 membuka pintu mobil dan
hendak keluar, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher
Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri disertai dengan
pukulan tangan kanan mengepal mengenai plipis bagian kiri
Saksi-1, Saksi-1 sempat berkata kepada Terdakwa “Saya tidak
tahu apa-apa” dan dijawab oleh Terdakwa “masak kamu tidak
tahu apa-apa, kamu kan kepala sekolah, seharusnya kamu
bertaggung jawab, intan kan muridmu, orang tua saya butuh
penjelasan mengapa adik saya bisa seperti ini”. Selanjutnya
Karena ada suara rebut-ribut Sdr. H Budi (Saksi-3) datang untuk
melerai dan melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher
Saksi-1, setelah terlepas kemudian Terdakwa dipegang oleh
Saksi-3 dan beberapa warga yang ada di sekitar tempat kejadian
namun Terdkwa masih dalam keadaan marah dan emosi
berontak berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-3 dan
warga, selannjutnya Terdakwa kembli mendekati Saksi-1 dan
mencekik leher Saksi-1. Saksi-1 kemuda berkata kepada
Terdakwa “jangan kedua kali ya kamu begini, kamu tahu apa
persoalannya, kok sampai kamu beginikan saya, jangan
sampai di ulang lagi ya, seharusnya kamu berterimakasih
karena saya ini membantu keluarga kamu” tetapi Terdakwa
tetap marah sambil berkta “biarin Kepala sekolah saya injak”,
kemudian Terdakwa kembali dipegang dan dibawa masuk
kedalam rumah sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi
meninggalkan tempat kejadian.
/ f. Bahwa ……
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f.
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Mobil Toyota
Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ milik Saksi-1
mengalami kerusakan berupa lecet-lecet dan penyok pada pintu
2 (dua) bagian kanan sehingga kaca pintu tidak bisa di
naikturunkan.
g.
Bahwa karena Saksi-1 tidak terima dengan perbuatan
Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke
Subdenpom IX/2/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP17/A-17/XI/2016/lidik tanggal 11 Nopember 2016 agar Terdakwa
diproses sesuai ddengan hukum yang berlaku.
Berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah
cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Kesatu
Kedua

: Pasal 351 ayat (1) KUHP
Dan
: Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan
Terdakwa
mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum .

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir
di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh
tempat tinggalnya sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31
Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan
para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita
Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:
Saksi- 1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

menyatakan

tidak

: Anhar, S.Pd.
: Kepala Sekolah SMA Muhamadiyah
Sape.
: Naru Sape, 13 Januari 1984.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
: Dusun KOre, Rt. 15, Rw.8, Desa
Naru, Kec. Sape, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga atau family.
2.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 17.40 wita, bertempat di Dusun Gusung, Desa
/ Bugis …….
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Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di Jalan
Raya Lintas TPI di depan rumah Sdr. H. Budi (Saksi-3),
Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi
dengan cara mencekik sebanyak 2 (dua) kali dan memukul
menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali
mengenai bagian pelipis sebelah kiri.
3.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi bersama istri dan anak Saksi
menghadiri pesta pernikahan Sdri. Oktanrina dengan Sdr. Firma
di gedung Serba Guna Sape, tiba-tiba Saksi dihampiri oleh
seorang guru SMA Muhamadiyah a.n. Sdr. Mursalim (Saksi-2)
meminta tolong kepada Saksi untuk membawa atau mengangkut
pulang salah satu Siswi Muhamadiyah kelas 1 atas nama Intan
yang sakit setelah mengikuti acara menari tradisional
menyambut kedua mempelai di acara pesta resepsi tersebut.
4.
Bahwa setelah Siswi yang saksit dinaikkan ke atas mobil
milik Saksi oleh teman-teman dan gurunya selanjutnya Saksi
berangkat menuju rumah Siswi bersama salah seorang gurunya
yang bernama Sdr. Mursalim (Saksi-2) dan setibanya di Jalan
depan Gang yang menuju rumah siswi yang sakit tersebut di
Dusun Gusung, Desa Bugis Sape, ketika hendak diangkat atau
digendong keluar turun dari kendaraaan Saksi kemudian tibatiba datang Terdakwa langsung mengangkat secara kasar ,Sdri.
Intan dari dalam mobil hingga sikutnya mengenai badan Sdr.
Mursalim (Saksi-2) lalu Terdakwa mengangkat sendiri Sdri. Intan
ke dalam rumahnya. .
5.
Bahwa setelah melihat kejadian tersebut maka Sdr.
Mursalim (Saksi-2) kaget dan berkata “kenapa ini?” lalu Saksi
berkata “sudah sabar saja, tidak usah diladeni”, selanjutnya
Terdakwa datang lagi menghampiri Saksi yang masih duduk di
belakang setir mobil Saksi yang hendak membelokkan
kendaraan Saksi untuk putar arah, tiba-tiba datang Terdakwa
langsung menendang pintu mobil bagian kanan tengah
sebanyak 1 (satu) kali dan lagi menendang pintu depan kanan 1
(satu) kali dan juga menendang pintu depan kiri 1 (satu) kali
hingga body mobil Saksi lecet dan penyok.
6.
Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik pintu mobil dan
pada saat Saksi mau keluar dari mobil Saksi, Terdakwa
langsung mencekik leher Saksi, lalu datang Sdr. H. Budi (Saksi3) melerai dengan berusaha melepaskan cekikan tangan dari
terdakwa hingga lepas dan setelah lepas kekmudian Terdakwa
menghampiri Saksi lagi dan mencekik leher Saksi kembali,
kemudian Saksi bicara “jangan kedua kali ya kamu begini, kamu
tahu apa persoalannya, kok sampai kamu beginikan saya,
jangan samapi diulang lagi ya, seharusnya kamu berterimakasih
karean saya ini membantu keluarga kamu”, namun Terdakwa
tetap marah dengan berkata “biarin Kepala sekolah saya injak”,
setelah itu Terdakwa dipegang oleh warga namun tetap
berusaha memberontak, selanjutnya ada seorang warga
setempat bicara kepada Saksi menyarankan agar segera pergi
dari tempat tersebut dan melapor ke Koramil Sape namun oleh
/ Petugas ……
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Petugas Koramil Sape diarahkan untuk laporan ke Subdenpom
IX/2-2 Bima.
7.
Bahwa akibat dari pukulan dan cekikan Terdakwa, Saksi
mengalami 4 (empat) luka lecet pada leher bagian kiri dangan
ukuran panjang 10 Cm, lebar 0,3 Cm dan 1 (satu) luka lecet
pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 9 Cm, lebar
0,3 Cm yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai dengan
Surat Keterangan Medik dari UPT Puskesmas Sape Nomor :
KH/190/01.2.3/2016 tanggal 16 November 2016 yang di
tandatangani oleh dr. H. Maknum Syam, Pembina IV/a NIP
196611131998031003.
8.
Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami rasa
sakit pada bagian pipi kiri dan leher akibat kena cekikan
Terdakwa namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari
sedangkan mobil Saksi mengalami lecet dan penyok pada
bagian pintu kanan.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa hanya
meluruskan yaitu kerusakan mobil tidak terlalu penyok dan
mencekik hanya satu kali saja.
Saksi-2.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Mursalim, S.Pd..
: Guru SMA Muhamadiyah Sape
: Bima, 01 Juni 1990.
: Laki-laki
: Indonesia.
: Islam.
: Dsn. Jia, Rt 008, Rw. 004, Ds Jia,
Kec. Sape, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga atau family.
2.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekitar pukul 17.40 Wita, telah terjadi penganiayaan dan
pengrusakan mobiil Avanza milik Saksi-1 bertempat di Jalan
Raya Lintas TPI di Dusun Gsung, Desa Bugis, Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi1.
3.
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap
Saksi-1 denngan cara mencekik leher sebanyak 2 (dua) kali dan
memukul dengan tangan kanan mengpal sebanyak 1 (satu) kali
mengenai pelipis mata kiri Saksi-1 dan pada saat kejadian
penganiayaan berlangsung posisi duduk antara Saksi
denganSaksi-1 dalam satu mobil ynag berjarak kurang lebih 1
(satu) meter di belakang tempat duduk Saksi-1 (sebagai sopir) .
4.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
/ sekira …….
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sekira puku 16.00 Wita ada acara resepsi salah seorang guru
SMA Muhamadiyah Sape atas nama Sdri. Rina dengan Sdr.
Sariman bertempat di Gedung Serba Guna Sape, pada saat
menampilkan tari-tarian tradisional oleh Siswi-siswi SMA
Muhamadiyah Sape tiba-tiba ada salah seorang siswi sakit atas
nama Sdri. Intan yang berteriak-teriak seperti sedang kerasukan,
setelah ditenangkan oleh beberapa orang maka akhirnya Sdri.
Intan sadar dan merasa sakit perutnya, selanjutnya Saksi
berusaha menolong dengan cara memapah dengan dibantu oleh
para guru dan teman-teman penari yang lainnya untuk
membawa dan mengangkat ke atas mobill milik Kepala Sekolah
(Saksi-1).
5.
Bahwa setelah Sdri Intan berada di atas mobil milik Saksi1 selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah Sdri. Intan di
Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape Bima, stelah tiba
di jalan gang masuk menuju rumah Sdri. Intan selanjutnya Saksi
keluar dari mobil dan sudah ada Terdakwa yang menunggu,
ketika Terdakwa mengambil Sdri. Intan dari pegangan Saksi
tanpa berkata apa-apa maka sikut tangan Terdakwa mengenai
bahu Saksi dan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap
Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian bahu kanan dan
tendangan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki
kanan Saksi, sambil membawa Sdri. Intan Terdakwa berkata
“setan, anjing, Siapa yang suruh adik Saya nari”, lalu kepala
sekolah (Saksi-1) berkata “Sudahlah Lim (Sdr. Mursalim)
tidak usah diikuti kata-kata dia, mari kita kembalisaja”.
6.
Bahwa setelah masuk mobil kemudian Saksi-1 memutar
arah mobil untuk kembali namun tiba-tiba Terdakwa
menghentikan mobil tersebut sambil mengelilingi mobil dan
menggedor-gedor kaca pintu mobil agar mobil berhenti namun
mobil terus berjalan pelan-pelan dan setelah Terdakwa
menendang pintu mobil yang kedua bagian belakang dengan
keras, sehingga Saksi-1 menghentikan kendaraannya sambil
membuka kaca pintu mobil Saksi-1, lalu Terdakwa mendekat
dan menarik kerah baju Saksi-1 dengan tangan kiri kemudian
tangan kanannya mengepal memukul plipis mata bagian kiri
sebanyak 1 (satu) kali.
7.
Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan
terus menggedor-gedor pintu mobil shingga pintu mobil samping
pengemudi terbuka selanjutnya Saksi-1 keluar dari mobil,
setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan dilihat oleh
Sdr. H. Budi (Saksi-3) yang kebetulan rumahnya berada di
depan TKP dan ikut melerai bersama warga yang kebetulan
melihat kejadian tersebut namun Terdakwa tetap berontak tidak
mau dilerai hingga ada warga yang terkena tangan Terdakwa
namun warga tetap memegang Terdakwa sambil membawanya
menjauh masuk menuju rumah terdakwa.
8.
Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-1
menuju Polsek Sape untuk melaporkan kejadian penganiayaan
tersebut, namun oleh petugas Polsek disarankan untuk lapor ke
Koramil Sape karena pelakunya diduga oknum TNI AD dan
/ sebelum ………
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sebelum lapor ke Koramil Sape maka sempat mampir di
Puskesmas Sape untuk mengobati Saksi-1 dan setelah selesai
berobat baru lapor ke Koramil.
9.
Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Saksi-1 membuat Saksi-1 mengalami luka
memar terutama di bagian leher dan pelipis mata kiri namun
masih bisa beraktifitas sehari-hari, sedangkan mobil Toyota
Avanza Nopol EA 1097 WZ warna hitam milik Saksi-1
mengalami rusak penyok pada pintu II bagian kanan sehingga
kaca pintunya tidak dapat di naik turunkan namun mobil tersebut
masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Saksi-3.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

: H. Budi
: Nelayan
: Sape Bugis, 10 Juli 1973
: Laki-laki
: Islam.
: Indonesia.
: Dsn Gusung, Rt. 14, Rw. 07, Ds.
Bugis, Kec. Sape, Kab. BImaNTB.

Pada Pokoknya menerangkan sebagi berikut:
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Nopember
2016 sekira pukul 17.40 Wita bertempat di Dusun Gusung Desa
Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tepatnya di Jalan
Raya Lintas TPI di depan rumah Saksi dan pada saat kejadian
Saksi dapat melihat secara langsung karena sempat melerai
kejadian penganiayaan tersebut.
3.
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap
Saksi-1 dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal
sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena karena Saksi saat itu
berdiri di tengah-tengah (melerai) mereka sehingga sempat
pukulan Terdakwa mengenai punggung dan tangan Saksi
karena menghalangi dengan membelakanginya.
4.
Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mencekik
leher Saksi-1 karena saat itu melihat kearah lain namun pada
saat Saksi-1 keluar dari kendaraannya Saksi sempat melihat
Terdakwa mau memukul Saksi-1 namun Saksi dengan sigap
segera melerainya .
5.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 17.40 Wita Saksi melihat ada sebuah mobil berputar
/ arah …….
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arah dan tidak lama Saksi mendengar suara banyak orang
teriak-teriak, setelah itu Saksi bertanya ada apa, selanjutnya
Skasi melihat Saksi-1 sudah turun dari kendaraannya yang mau
di pukul oleh Terdakwa sehingga Saksi berlari untuk melerai
dengan cara berdiri di tengah-tengah Terdakwa dan Saksi-1
sehingga sempat terkena pukulan tangan terdakwa di bagian
punggung Saksi, setelah itu kemudian warga di sekitar tempat
kejadian berdatangan ikut memisahkan atau melerai, Terdakwa
di tarik dan dibawa kerumahnya sedangkan Saksi-1 disuruh
segera pergi dari TKP.
6.
Bahwa keberadaan terdakwa di rumah orang tuanya di
Sape Bima pada saat kejadian penganiayaan tersebut dalam
rangka cuti. Pada saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa tidak
melakukan perlawanan dan Saksi tidak mengetahui penyebab
sehingga Terdakwa melkakukan penganiayaan terhadap saksi1.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Saksi-4.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

: Nining Angriani, S.Pd.
: Guru Sukarela Muhamadiyah Sape.
: Sape, 18 Januari 1990
: Perempuan
: Islam.
: Indonesia.
: Dsn Bareka, Rt. 13, R.W. 07, Ds
Rai, Oi, Kec. Sape, Kab Bima NTB.

Pada Pokoknya menerangkan sebagi berikut:
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 17.40 Wita, Terdakwa telah melakukan
penganiayaan terhadap Saksi-1 bertempat di Jalan Raya Lintas
TPI, Dusun Gusung, Desa Bugis, kecamatan sape, Kabupaten
Bima dan pada saat penganiayaan berlangsung Saksi dapat
melihat secara langsung karena kejadiannya berada di depan
tempat Saksi beridri yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter
dari TKP.
3.
Bahwa Terdakwa melakakukan penganiayaan terhadap
Saksi-1 dengan cara menarik kerah baju Saksi-1 dengan tangan
kanannya hingga Saksi-1 keluar dari kendaraannya, kemudian
setelah berada di luar lalu Terdakwa kembali mencekik leher
dengan tangan kanan, setalah mencekik leher kemudian
Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali
menggunakan tangan mengepal mengenai pipi sebelah kiri.
4.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
/ sekira …….
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sekira pukul 17.40 Wita, Saksi sedang duduk di kursi tempat
acara resepsi pesta pernikahan sambil menunggu teman pulang,
tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan siswa dan para
undangan mengatakan bahwa ada orang pingsan, selanjutnya
Saksi berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan setelah
berada di tempat ramai tersebut ternyata ada siswi SMA
Muhamadiyah atas nama Sdri. Intan kelas 1 yang pingsan
sedang digendong oleh empat orang temannya lalu dibaringkan
di atas meja.
5.
Bahwa setelah itu Saksi melihat Sdri. Intan dibawa oleh
gurunya (Saksi-2) ke kendaraan milik Saksi-1 untuk diantar ke
rumahnya, selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang
menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya
sampai di rumah Sdri. Intan, selanjutnya Saksi mendengar kabar
bahwa kakak dari Sdri. Intan (Terdakwa) marah atas kejadian
tersbut pada keluarganya kemudian tiba-tiba Saksi melihat
Terdakwa datang menghampiri kendaraan Saksi-1 sambil
marah-marah.
6.
Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang pintu milik
Saksi-1 di bagian sebelah kanan, setelah itu lari kearah depan
mobil Saksi-1 sambil memukul bgian depan kendaraan
sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, stelah
itu Terdakwa lari kearah pintu bagian kanan kendaraan Saksi-1
tetap sambil marah-marah menendang dan memukul kendaraan
Saksi-1 namun Saksi lupa apa yang di ucapkan Terdakwa
karena saat itu Saksi ketakutan, selanjutnya terdakwa menarik
kerah baju Saksi-1 sampai keluar dari kendaraan Saksi-1 dan
setelah berada di luar lalu Saksi-1 dicekik lehernya oleh
Terdakwa dan dipukul dengan tangan kanan mengepal
sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu
warga berdatangan untuk melerai, lalu Terdakwa dibawa ke
rumahnya oleh warga bersamaan dengan itu Saksi-1 langsung
pulang dengan kedaraanya.
7.
Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-1, Saksi-1
tidak melakukan perlawanan, Saksi tidak mengetahui penyebab
Terdakwa menganiaya Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui
akibat yang diderita oleh Saksi-1 karena setelah kejadian
tersebut Saksi langsung pulang ke rumah.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam
III/Siliwangi, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Ciuya
Banten, kemudian melaksanakan pendidikan CAKRA II di
Cilodong, setelah lulus kemudian ditempatkan di Divisi Infanteri
2 Kostrad Malang dan ditugaskan di Yonif Raider 509/9/2
Kostrad Jember sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP
31160084870696.
/ 2. Bahwa …..
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2.
Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Terdakwa
mendapatkan Surat Jalan untuk melaksanakan cuti selama 5
(lima) hari terhitung tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan
tanggal 12 Nopember 2016 setelah megikuti pendidikan CAKRA
II di Cilodong, Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat
menuju bandara dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan
perjalanan cuti ke Bima, Sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa tiba
di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
3.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 06.30 Wita adik Terdakwa yang bernama Sdri. Intan
Kurniati berangkat ke sekolah dengan diantar oleh orang tua
Terdakwa.
4.
Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjemput
adiknya ke SMA Muhamadiyah Sape dengan menggunakan
sepeda motor tetapi sesampai di sekolah tersebut adik
Terdakwa tidak berada di sekolah, kemudian Terdakwa
menanyakan kepada teman sekolahnya dan memberitahukan
jika adik Terdakwa dibawa oleh orang sekolah ke acara
pernikahan salah satu guru di SMA Muhamadiyah Sape.
5.
Kemudian Terdakwa mencari adiknya di tempat biasa
orang melakukan acara pernikahan tetapi tetap tidak
menemukannya selanjutnya Terdakwa berusaha menghubugi
adiknya dengan cara menelpon dan kirim SMS tetapi telepon
Terdakwa tidak diangkat dan SMS tidak dijawab oleh adik
Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk
menunggu adiknya.
6.
Sekitar pukul 17.00 Wita, adik Terdakwa pulang dari
sekolah yang diantar oleh Sdr. Anhar, S.Pd. (Saksi-1) dan
Mursalim, S.Pd (Saksi-2) yang tidak Terdakwa kenal dengan
menggunakan mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 ke rumah
orangtua Terdakwa di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan
Sape Bima, kemudian Terdakwa melihat adiknya turun dari
mobil dalam keadaan teriak-teriak seperti orang kerasukan,
selanjutnya Terdakwa menghampiri mobil tersebut lalu
menggendong adiknya menuju rumah.
7. Setelah itu Terdakwa kembali ke jalan untuk menemui
pengendara mobil yang mengantar adiknya, namun pengendara
mobil tersebut sudah memutar balik kendaraannya untuk
meninggalkan tempat sehingga Terdakwa berusaha mengejar
dan memberhentikan mobil tersebut untuk meminta penjelasan
tentang apa yang sebenarnya terjadi pada adik Terdakwa dan
saat itu para pengantar yang berada di dalam mobil tersebut
tidak ada yang mau keluar dari mobil tersebut sehingga
Terdakwa memukul Cup depan mobil tersebut sebanyak 3 (tiga)
kali dan mobil tersebut berhenti.
8.
Bahwa setelah itu Terdakwa memutar kesebelah pintu kiri
belakang mobil sambil memukul pintu agar para pengantar mau
keluar dari mobil tersebut namun tetap tidak ada yang mau
/ keluar …….
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keluar sehingga Terdakwa berusaha menghampiri pintu mobil
samping pengemudi (Saksi-1) selanjutnya menendang pintu
kanan mobil sambil memukul kaca mobil samping pengendara
dengan tangan kosong sambil berteriak “Sopir keluar” dan
setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung memegang
kerah baju Saksi-1 dan menarik keluar dari mobil dan setelah itu
Saksi-1 keluar dari mobilnya sambil mengatakan “saya tidak
tahu apa-apa” selannjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan
mengatakan “masa kamu tidak tahu apa-apa, kamu kan Kepala
Sekolah, harusnya kamu bertanggung jawab, Intan kan
muridmu, orang tua saya butuh penjelasan kenapa adik saya
bisa seperti ini”, selanjutnya bersamaan dengan itu warga
setempat banyak berdatangan untuk melerai dengan cara
melepaskan tangan Terdakwa dari pegangan kerah baju Saksi-1
sehingga bisa lepas dan dipisahkan.
9.
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan
pengerusakan terhadap Saksi-1 dan mobil Toyota Avanza warna
hitam Nopol EA 1097 WZ milik Saksi-1, karena Terdakwa
merasa emosi dan merasa tidak terima karena adiknya dibawa
pergi dan diantar pulang dalam keadaan sakit dan juga saat
mengajak pergi adiknya tidak ijin terlebih dahulu pada pihak
keluarga.
10.
Bahwa pada saat kejadian penganiayaan berlangsung
Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh
alcohol atau minuman keras atau obat-obatan lainnya dan pada
saat kejadian tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
11.
Setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pergi
meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan mobil
Avanza tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wita anggota Kodim
1608/Bima datang kerumah mebawa Saya ke Kodim, setelah
sampai di Kodim sekitar 1 (satu) jam kemudian dijemput oleh
anggota Subdenpom IX/2-2 Bima dan dibawa ke Subdenpom
IX/2-2 Bima serta di introgasi dan pukul 06.00 Wita tanggal 12
Nopember 2016 diantar ke Bandara oleh anggota Subdenpom
IX/2-2 Bima untuk kembali ke Divisi-2 Kostrad Malang.
12.
Bahwa terhadap kejadian tersebut hanya salah paham
saja antara pihak sekolah dengan orangtua Saya yang mana
pihak sekolah semestinya harus memberitahukan kepada pihak
orangtua dan Saya menyesali kejadian tersebut serta pihak
keluarga telah berdamai dengan pihak korban.
13.
Bahwa Terdakwa menyadari terhadap tindakannya tidak
punya hak untuk melakukan penganiayan terhadap Saksi-1
begitu juga pemukulan dan penendangan terhadap mobil Saksi1.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
persidangan ini berupa surat-surat :
1 (satu) lelmbar Visum Et Repertum a.n. Sdr. Anhar, S.Pd
dari UPT PUSKEMAS SAPE BIMA Nomor : KH/190/01.2.3/2016
/ tanggal ……
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tanggal 16 Nopember 2016 adalah surat yang menerangkan
keadaan Saksi-1 atas penganiayaan oleh Terdakwa.
1 (satu) lembar Foto kendaraan Roda empat jenis Toyota
Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar
adalah foto mobil Saksi-1 yang rusak bagian pintu sebelah
kanan yang ditendang oleh Terdakwa.
1 (satu) lembar Fotokopi STNK kendaraan roda empat jenis
Toyota warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar,
alamat Dusun Kore, RT/RW 15/18, Desa Naru, kecamatan
Sape, Kabupaten Bima adalah surat yang menerangkan bahwa
mobil tersebut kepunyaan Saksi-1.
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut
telah
diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi
serta telah diterangkan sebagai barang bukti surat , ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
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 fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam
III/Siliwangi, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Ciuya
Banten, kemudian melaksanakan pendidikan CAKRA II di
Cilodong, setelah lulus kemudian ditempatkan di Divisi Infanteri
2 Kostrad Malang dan ditugaskan di Yonif Raider 509/9/2
Kostrad Jember sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP
31160084870696.
2.
Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2016 Terdakwa
mendapatkan Surat Jalan untuk melaksanakan cuti selama 5
(lima) hari terhitung tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan
tanggal 12 Nopember 2016 setelah megikuti pendidikan CAKRA
II di Cilodong, Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat
menuju bandara dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan
perjalanan cuti ke Bima, Sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa tiba
di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
3.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 06.30 Wita adik Terdakwa yang bernama Sdri. Intan
Kurniati berangkat ke sekolah dengan diantar oleh orang tua
Terdakwa.
4.
Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa
menjemput adiknya ke SMA Muhamadiyah Sape dengan
menggunakan sepeda motor tetapi sesampai di sekolah tersebut
adik Terdakwa tidak berada di sekolah, kemudian Terdakwa
menanyakan kepada teman sekolahnya dan memberitahukan
jika adik Terdakwa dibawa oleh orang sekolah ke acara
pernikahan salah satu guru di SMA Muhamadiyah Sape.
/ 5. Bahwa …..
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5.
Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari adiknya di
tempat biasa orang melakukan acara pernikahan tetapi tetap
tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa berusaha
menghubugi adiknya dengan cara menelpon dan kirim SMS
tetapi telepon Terdakwa tidak diangkat dan SMS tidak dijawab
oleh adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk
menunggu adiknya.
6.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira puku 16.00 Wita ada acara resepsi salah seorang guru
SMA Muhamadiyah Sape atas nama Sdri. Rina dengan Sdr.
Sariman bertempat di Gedung Serba Guna Sape, pada saat
menampilkan tari-tarian tradisional oleh Siswi-siswi SMA
Muhamadiyah Sape tiba-tiba ada salah seorang siswi sakit atas
nama Sdri. Intan yang berteriak-teriak seperti sedang kerasukan,
setelah ditenangkan oleh beberapa orang maka akhirnya Sdri.
Intan sadar dan merasa sakit perutnya.
7.
Bahwa benar setelah Sdri. Intan merasa tenang
selanjutnya Saksi-2 berusaha menolong dengan cara
memapahnya dengan dibantu oleh para guru dan teman-teman
penari yang lainnya untuk membawa dan mengangkat ke atas
mobill milik Kepala Sekolah yaitu (Saksi-1) untuk di antar
kerumah orangtua Sdri. Intan.
8.
Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita, adik Terdakwa
pulang dari sekolah yang diantar oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang
tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Toyota
Avanza milik Saksi-1 ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun
Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape Bima, kemudian
Terdakwa melihat adiknya turun dari mobil dalam keadaan
teriak-teriak seperti orang kerasukan, selanjutnya Terdakwa
menghampiri mobil tersebut lalu menggendong adiknya menuju
rumah.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke jalan untuk
menemui pengendara mobil yang mengantar adiknya, namun
pengendara mobil tersebut sudah memutar balik kendaraannya
untuk meninggalkan tempat sehingga Terdakwa berusaha
mengejar dan memberhentikan mobil tersebut untuk meminta
penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada adik
Terdakwa dan saat itu para pengantar yang berada di dalam
mobil tersebut tidak ada yang mau keluar dari mobil tersebut
sehingga Terdakwa memukul Cup depan mobil tersebut
sebanyak 3 (tiga) kali dan mobil tersebut berhenti.
10.
Bahwa benar setelah itu Terdakwa memutar kesebelah
pintu kiri belakang mobil sambil memukul pintu agar para
pengantar mau keluar dari mobil tersebut namun tetap tidak ada
yang mau keluar sehingga Terdakwa berusaha menghampiri
pintu mobil samping pengemudi (Saksi-1) selanjutnya
menendang pintu kanan mobil sambil memukul kaca mobil
samping pengendara dengan tangan kosong sambil berteriak
“Sopir keluar” dan setelah pintu mobil terbuka Terdakwa
langsung memegang kerah baju Saksi-1 dan menarik keluar dari
/ mobil …….
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mobil maka Saksi-1 keluar dari mobilnya sambil mengatakan
“saya tidak tahu apa-apa” selannjutnya dijawab oleh Terdakwa
dengan mengatakan “masa kamu tidak tahu apa-apa, kamu kan
Kepala Sekolah, harusnya kamu bertanggung jawab, Intan kan
muridmu, orang tua saya butuh penjelasan kenapa adik saya
bisa seperti ini”, selanjutnya bersamaan dengan itu warga
setempat banyak berdatangan untuk melerai dengan cara
melepaskan tangan Terdakwa dari pegangan kerah baju Saksi-1
sehingga bisa lepas dan dipisahkan.
11.
Bahwa benar Saksi-2 menerangkan Terdakwa melakukan
penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara mencekik leher
sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kanan
mengepal sebanyak 1 (satu) kali yanag mana pada saat
kejadian penganiayaan berlangsung posisi duduk antara Saksi-3
denganSaksi-1 dalam satu mobil yang berjarak kurang lebih 1
(satu) meter di belakang tempat duduk Saksi-1 (sebagai sopir) .
12.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 17.40 Wita Saksi-3 melihat ada sebuah mobil
berputar arah dan tidak lama Saksi-3 mendengar suara banyak
orang teriak-teriak, setelah itu Saksi-3 bertanya ada apa,
selanjutnya Skasi-3 melihat Saksi-1 sudah turun dari
kendaraannya yang mau di pukul oleh Terdakwa sehingga
Saksi-3 berlari untuk melerai dengan cara berdiri di tengahtengah Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-3 sempat terkena
pukulan tangan Terdakwa di bagian punggungnya, setelah itu
kemudian warga di sekitar tempat kejadian berdatangan ikut
memisahkan atau melerai sehingga Terdakwa di tarik dan
dibawa kerumah orangtuanya sedangkan Saksi-1 disuruh
segera pergi dari TKP.
13.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 Wita. Saksi-4 ada acara resepsi salah
seorang guru SMA Muhamadiyah Sape atas nama Sdri. Rina
dengan Sdr. Sariman bertempat di Gedung Serba Guna Sape
sedang duduk di kursi tempat acara resepsi pesta pernikahan
sambil menunggu teman pulang, tiba-tiba Saksi-4 mendengar
suara teriakan siswa dan para undangan mengatakan bahwa
ada orang pingsan selanjutnya Saksi-4 berusaha mencari tahu
apa yang terjadi dan setelah berada di tempat ramai tersebut
ternyata ada siswi SMA Muhamadiyah atas nama Sdri. Intan
kelas 1 yang pingsan sedang digendong oleh empat orang
temannya lalu dibaringkan di atas meja.
14.
Bahwa benar Saksi-4 melihat Sdri. Intan dibawa oleh
gurunya Saksi-2 ke kendaraan milik Saksi-1 untuk diantar ke
rumahnya, selanjutnya Saksi-4 mengikuti dari belakang
menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya
sampai di rumah Sdri. Intan, selanjutnya Saksi-4 mendengar
kabar bahwa kakak dari Sdri. Intan (Terdakwa) marah atas
kejadian tersbut pada keluarganya kemudian tiba-tiba Saksi-4
melihat Terdakwa datang menghampiri kendaraan Saksi-1
sambil marah-marah.

/ 15. Bahwa …….
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15.
Bahwa benar Saksi-4 melihat Terdakwa menendang pintu
mobil milik Saksi-1 di bagian sebelah kiri, setelah itu lari kearah
depan mobil Saksi-1 sambil memukul bagian depan kendaraan
sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan setelah itu
Terdakwa lari kearah pintu bagian kanan kendaraan Saksi-1
tetap sambil marah-marah, menendang dan memukul kendaraan
Saksi-1 namun Saksi-4 lupa apa yang di ucapkan Terdakwa
karena saat itu Saksi-4 ketakutan.
16.
Bahwa benar atas keterangan Saksi-4 selanjutnya
Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sampai Saksi-1 keluar
dari dalam kendaraannya dan setelah berada di luar lalu
Terdakwa mencekik leher Saksi-1, setelah itu warga
berdatangan untuk melerai, sehingga Terdakwa dibawa ke
rumahnya oleh warga bersamaan dengan itu Saksi-1 langsung
pulang dengan kedaraanya.
17.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 pada saat
Terdakwa menganiaya Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan
perlawanan dan Saksi-4 juga tidak mengetahui penyebab
Terdakwa menganiaya Saksi-1 serta Saksi-4 juga tidak
mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi-1 karena setelah
kejadian tersebut Saksi-4 langsung pulang ke rumahnya.
18.
Bahwa benar akibat dari pukulan dan cekikan Terdakwa,
Saksi mengalami 4 (empat) luka lecet pada leher bagian kiri
dangan ukuran panjang 10 Cm, lebar 0,3 Cm dan 1 (satu) luka
lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 9 Cm,
lebar 0,3 Cm yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai
dengan Surat Keterangan Medik dari UPT Puskesmas Sape
Nomor : KH/190/01.2.3/2016 tanggal 16 November 2016 yang di
tandatangani oleh dr. H. Maknum Syam, Pembina IV/a NIP
196611131998031003.
19.
Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami
rasa sakit pada bagian pipi kiri dan leher akibat kena cekikan
Terdakwa namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari
sedangkan dan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA
1097 WZ milik Saksi-1 mengalami lecet dan penyok pada bagian
pintu kanan sesuai dengan foto kendaraan yang ada didalam
berkas.
21.
Bahwa benar Terdakwa menyadari terhadap tindakannya
tidak punya hak untuk melakukan penganiayan terhadap Saksi-1
begitu juga pemukulan dan penendangan terhadap mobil Saksi1.
22.
Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya
dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman yang
beralkohol,
menyesali perbuatannya,
telah
melakukan
permohonan maaf kepada korban Saksi-1 melalui keluarganya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
23.
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
akhirnya Saksi -1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2
Bima untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
/ Menimbang …
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Menimbang

:
Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menaggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa Majelis Hakim 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 pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri
dalam Putusannya.

Menimbang

:
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi
permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang
pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis tidak akan
menaggapinya secara khusus namun akan menaggapinya
sekaligus dalam pertimbangan berat ringannya hukuman
terhadap Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa di dalam KUHP tidak menguraikan unsur-unsur
tentang penganiayaan, tetapi hanya menyebut kualifikasinya
saja yaitu penganiayaan ringan.

Menimbang

:

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang maka apa yang diartikan dengan ini ditafsirkan di dalam
doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
untuk menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain.
Bahwa jika dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan
dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang
disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak
(penderitaan), rasa sakit atau luka.
Bahwa menimbulkan rasa sakit/luka kepada orang lain itu
merupakan tujuan/kehendak dari si pelaku (Terdakwa).
Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat
perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa
sakit/perasaan tidak enak kepada orang lain.
Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat
yang dilakukan oleh Terdakwa dapat bermacam-macam cara,
antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan
lain-lain.

Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun
secara Komulatif sebagai berikut :
Kesatu

: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: “ Barangsiapa “.
: “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak “
: ” Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada
Orang Lain”.
/ Dan ……
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Dan
Kedua

: Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: “ Barang siapa”.
: “Dengan sengaja dan melawan Hukum”.
: “Menghancurkan, merusakkan, membikin
tak dapat dipakai sesuatu barang”.
: ”Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain”.

Unsur ke-4

Menimbang

:

Bahwa mengenai dakwaan kesatu unsur ke-1
“Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam
pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.
Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan
pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang
yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek
hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas
perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi
semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI
yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam
dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
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 keadaankeadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni
jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu
karena penyakit.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam
III/Siliwangi, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Ciuya
Banten, kemudian melaksanakan pendidikan CAKRA II di
Cilodong, setelah lulus kemudian ditempatkan di Divisi Infanteri
2 Kostrad Malang dan ditugaskan di Yonif Raider 509/9/2
Kostrad Jember sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP
31160084870696.
2.
Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang
penyerahan perkara dari Danbrigif Raider 9/2 Kostrad Nomor :
Kep / 47/ V / 2017 tanggal 8 Mei 2017 adalah Terdakwa Prada
Jrumatul Akbar NRP. 31160084870696.
3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab
/ setiap ……
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setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka
Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya.
4.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan
jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah
dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang
menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau
terganggu karena sesuatu penyakit.
5.
Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997
Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit
berpangkat Kapten ke bawah.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan kesatu
“ Barangsiapa ” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “ Dengan sengaja dan tanpa
hak”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut
:
Yang dimaksud Dengan sengaja menurut memorie
Vantoelichting adalah Pelaku/Terdakwa menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang
timbul dari perbuatan tersebut .Yang dimaksud tanpa hak adalah
bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas - batas
kewajaran, bahwa sesuai dengan ketentuan yang ber laku tidak
ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang
dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 wita, Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa)
beserta beberapa orang Siswi SMA Muhamadyah Sape Menari
Tradisional pada acara menyambut mempelai pada pernikaan
salah satu Guru SMA Muhamadyah Sape, namun tiba-tiba Sdri
Intan Kurniati (adik Terdakwa) teriak-teriak dan meronta-ronta
seperti orang kesurupan, setelah ditenangkan oleh beberapa
orang yang ada di lokasi kemudian Sdri Intan Kurniati sadar
namun perutnya terasa sakit. Selanjutnya Sdr. Mursalim, S.Pd
(Saksi-2) beserta Sdr. Anhar, S.Pd (Saksi-1) Kepala Sekolah
SMA Muhamadiyah Sape mengantar Sdri Intan Kurniati pulang
ke rumah orang tuanya di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB dengan menggunakan
mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1079 WZ milik
Saksi-1.
/ 2. Bahwa ……
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2.
Bahwa benar setelah tiba di gang masuk menuju rumah
orang tua Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa) tepatnya di Jalan
Raya Lintas TPI di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan
Sape, Kabuoaten Bima, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan
menggendong Sdri. Intan Kurniati untuk dibawa masuk ke dalam
rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung
menggendong Sdri Intan Kurniati hingga sikut Terdakwa
mengenai badan Saksi-2 sambil berkata-kata kasar di hadapan
Saksi-1 dan Saksi-2.
3.
Bahwa benar pada saat Saksi-1 membuka pintu mobil
dan hendak keluar, kemudian Terdakwa langsung mencekik
leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri disertai dengan
pukulan tangan kanan mengepal mengenai plipis bagian kiri
Saksi-1.
4.
Bahwa benar Selanjutnya Karena ada suara rebut-ribut
Sdr. H Budi (Saksi-3) datang untuk melerai dan melepaskan
cekikan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1, setelah terlepas
kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 dan beberapa warga
yang ada di sekitar tempat kejadian namun Terdakwa masih
dalam keadaan marah dan emosi berontak berusaha
melepaskan diri dari pegangan Saksi-3 dan warga, selannjutnya
Terdakwa kembli mendekati Saksi-1 dan mencekik leher Saksi1.
5.
Bahwa benar Terdakwa berusaha mengejar dan
menghentikan mobil Saksi-1, setelah Saksi-1 menghentikan
mobil yang dikendarai, kemudian Terdakwa memukul kap mobil
sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping
kiri mobil dan memukul pintu belakang sebelah kiri, kemudian
Terdakwa memutar ke sebelah kanan mobil selanjutnya
menendang pintu mobil bagian kanan tengah sebanyak 1 (satu)
kali dan menendang pintu sebelah kanan tempat pengemudi
dengan menggunakan kaki (memakai sendal) sambil memukul
kaca pada pintu mobil dengan menggunakan tangan kanan
mengepal agar Saksi-1 menghentikan mobilnya.
6.
Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI ataupun sebagai
anggota masyarakat tidak punya hak melakukan tindakan
kekerasan terhadap siapapun apalagi terhadap Saksi-1 dan
apabila ada masalah pokoknya dapat dikomunikasikan dengan
kepala dingin sehingga tindakan Terdakwa yang arogan tersebut
dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada
alasan yang dapat membenarkan tindakan seperti itu walaupun
dengan maksud menuntut perlindungan hak atau kehormatan
Terdakwa.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan Sengaja dan
Tanpa Hak ” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Mengakibatkan Rasa Sakit
atau Luka Pada Orang Lain “, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
/ Pengertian ………
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Pengertian Mengakibatkan rasa sakit atau luka adalah
segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti
memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya
dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau
luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016
sekira pukul 16.00 wita, Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa)
beserta beberapa orang Siswi SMA Muhamadyah Sape Menari
Tradisional pada acara menyambut mempelai pada pernikaan
salah satu Guru SMA Muhamadyah Sape, namun tiba-tiba Sdri
Intan Kurniati (adik Terdakwa) teriak-teriak dan meronta-ronta
seperti orang kesurupan, setelah ditenangkan oleh beberapa
orang yang ada di lokasi kemudian Sdri Intan Kurniati sadar
namun perutnya terasa sakit. Selanjutnya Sdr. Mursalim, S.Pd
(Saksi-2) beserta Sdr. Anhar, S.Pd (Saksi-1) Kepala Sekolah
SMA Muhamadiyah Sape mengantar Sdri Intan Kurniati pulang
ke rumah orang tuanya di Dusun Gusung, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB dengan menggunakan
mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA 1079 WZ milik
Saksi-1.
2.
Bahwa benar setelah tiba di gang masuk menuju rumah
orang tua Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa) tepatnya di Jalan
Raya Lintas TPI di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan
Sape, Kabuoaten Bima, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan
menggendong Sdri. Intan Kurniati untuk dibawa masuk ke dalam
rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung
menggendong Sdri Intan Kurniati hingga sikut Terdakwa
mengenai badan Saksi-2 sambil berkata-kata kasar di hadapan
Saksi-1 dan Saksi-2.
3.
Bahwa benar pada saat Saksi-1 membuka pintu mobil
dan hendak keluar, kemudian Terdakwa langsung mencekik
leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri disertai dengan
pukulan tangan kanan mengepal mengenai plipis bagian kiri
Saksi-1.
4.
Bahwa benar Selanjutnya Karena ada suara rebut-ribut
Sdr. H Budi (Saksi-3) datang untuk melerai dan melepaskan
cekikan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1, setelah terlepas
kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 dan beberapa warga
yang ada di sekitar tempat kejadian namun Terdakwa masih
dalam keadaan marah dan emosi berontak berusaha
melepaskan diri dari pegangan Saksi-3 dan warga, selannjutnya
Terdakwa kembli mendekati Saksi-1 dan mencekik leher Saksi1.
5.
Bahwa benar akibat dari pukulan dan cekikan Terdakwa,
Saksi-1 mengalami 4 (empat) luka lecet pada leher bagian kiri
/ dengan …….
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dengan ukuran panjang 10 Cm, lebar 0,3 Cm dan 1 (satu) luka
lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 9 Cm,
lebar 0,3 Cm yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai
dengan keterangan Medik daru UPT Puskesmas Sape Nomor :
KH/19990/01.2.3/2016 tanggal 16 November 2016 yang di
tandatangani oleh dr. H. Maknum Syam, Pembina IV/a NIP
196611131998031003.
6.
Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami
rasa sakit pada bagian pipi kiri dan leher akibat kena cekikan
Terdakwa namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari
sedangkan dan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA
1097 WZ milik Saksi-1 mengalami lecet dan penyok pada bagian
pintu kanan sesuai dengan foto kendaraan yang ada didalam
berkas.
7.
Bahwa benar Terdakwa menyadari terhadap tindakannya
tidak punya hak untuk melakukan penganiayan terhadap Saksi-1
begitu juga pemukulan dan penendangan terhadap mobil Saksi1.
8.
Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya
dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman yang
beralkohol,
menyesali perbuatannya,
telah
melakukan
permohonan maaf kepada korban Saksi-1 melalui keluarganya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
9.
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
akhirnya Saksi -1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2
Bima untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan kesatu“
Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain ” telah
terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Kedua

: Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Unsur ke-1
Unsur ke-2
Unsur ke-3

: “ Barang siapa”.
: “Dengan sengaja dan melawan Hukum”.
: “Menghancurkan, merusakkan, membikin
tak dapat dipakai sesuatu barang”.
: ”Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain”.

Unsur ke-4

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan kedua “Barang
siapa”, Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur kesatu
tersebut.
Berdasarkan uraian dan fakta dalam unsur dalam dakwaan
kedua tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
kesatu dalam dakwaan kedua“Barang siapa ” telah terpenuhi.
/ Menimbang ..….
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Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan
Melawan Hukum“
tersebut Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:
Menurut MVT ( Memori van Toelichting ) yang dimaksud
dengan “ sengaja “, adalah menghendaki dan menginsyafi
terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku
yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus
menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.
Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan
sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa
semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian
pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki
barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya
atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan
yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :
Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi
Undang-undang.
Melakukan sesuatu
perbuatan yang bertentangan
dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undangundang.
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
masyarakat.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar setelah tiba di gang masuk menuju rumah
orang tua Sdri Intan Kurniati (adik Terdakwa) tepatnya di Jalan
Raya Lintas TPI di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan
Sape, Kabuoaten Bima, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan
menggendong Sdri. Intan Kurniati untuk dibawa masuk ke dalam
rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung
menggendong Sdri Intan Kurniati hingga sikut Terdakwa
mengenai badan Saksi-2.
2.
Bahwa benar Terdakwa saat menggendong Sdri. Intan,
Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Saksi-1 dan
Saksi-2 dengan mengatakan “Setan, anjing, Siapa yang suruh
adik saya nari” kemudian Saksi-2 berkata “kenapa ini?”
namun Saksi-1 langsung berkata “sudahlah Lim, tidak usah
diikuti kata-kata dia, mari kita kembali saja”.
3.
Bahwa benar akibat dari pukulan dan cekikan Terdakwa,
Saksi-1 mengalami 4 (empat) luka lecet pada leher bagian kiri
dangan ukuran panjang 10 Cm, lebar 0,3 Cm dan 1 (satu) luka
lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 9 Cm,
lebar 0,3 Cm yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai
dengan keterangan Medik daru UPT Puskesmas Sape Nomor :
KH/19990/01.2.3/2016 tanggal 16 November 2016 yang di
/ tandatangan ……..
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tandatangani oleh dr. H. Maknum Syam, Pembina IV/a NIP
196611131998031003.
4.
Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami
rasa sakit pada bagian pipi kiri dan leher akibat kena cekikan
Terdakwa namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari
sedangkan dan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA
1097 WZ milik Saksi-1 mengalami lecet dan penyok pada bagian
pintu kanan sesuai dengan foto kendaraan yang ada didalam
berkas.
5.
Bahwa benar Terdakwa menyadari terhadap tindakannya
tidak punya hak untuk melakukan penganiayan terhadap Saksi-1
begitu juga pemukulan dan penendangan terhadap mobil Saksi1.
6.
Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya
dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman yang
beralkohol,
menyesali perbuatannya,
telah
melakukan
permohonan maaf kepada korban Saksi-1 melalui keluarganya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
7.
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
akhirnya Saksi -1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2
Bima untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalan dakwaan kedua
“Dengan sengaja dan melawan Hukum” telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur ketiga dalam dakwaan kedua
“Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai
sesuatu barang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut
:
Yang
dimaksud
“Menghancurkan,
merusakkan,
membikin tak dapat dipakai sesuatu barang” adalah barang
semula baik menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak
bisa digunakan lagi.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar saat Saksi-1 memutar balik mobil yang
dikendarai untuk kembali ke tempat acara resepsi pernikahan
namun Terdakwa berusaha mengejar dan menghentikan mobil
Saksi-1.
2.
Bahwa benar setelah Saksi-1 menghentikan mobil yang
dikendarai, kemudian Terdakwa memukul kap mobil sebanyak 3
(tiga) kali.
/ 3. Bahwa ……
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3.
Bahwa benar setelah memukul kap mobil selanjutnya
Terdakwa menuju ke samping kiri mobil dan memukul pintu
belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa memutar ke sebelah
kanan mobil selanjutnya menendang pintu mobil bagian kanan
tengah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pintu sebelah
kanan tempat pengemudi dengan menggunakan kaki (memakai
sendal) sambil memukul kaca pada pintu mobil dengan
menggunakan tangan kanan mengepal.
4.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Kendaraan
Saksi-1 mengalami lecet-lecet, penyok pada pintu 2 (dua) bagian
kanan sehingga pintu kaca tidak bisa di naik turunkan.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan kedua
“Menghancurkan, merusakkan sesuatu barang” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur keempat dalam dakwaan kedua
“Yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain”,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya
atau
sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah
dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara
keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Pengertian kepunyaan orang lain tersebut termasuk juga
milik negara atau suatu badan/yayasan dengan demikian berarti
barang yang telah dirusak bukan milik pelaku pengerusakan.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya
alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar setelah Saksi-1 menghentikan mobil yang
dikendarai, kemudian Terdakwa memukul kap mobil sebanyak 3
(tiga) kali.
2.
Bahwa benar setelah memukul kap mobil selanjutnya
Terdakwa menuju ke samping kiri mobil dan memukul pintu
belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa memutar ke sebelah
kanan mobil selanjutnya menendang pintu mobil bagian kanan
tengah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pintu sebelah
kanan tempat pengemudi dengan menggunakan kaki (memakai
sendal) sambil memukul kaca pada pintu mobil dengan
menggunakan tangan kanan mengepal.
3.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Kendaraan
Saksi-1 mengalami lecet-lecet, penyok pada pintu 2 (dua) bagian
kanan sehingga pintu kaca tidak bisa di naik turunkan.
4.
Bahwa benar Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol EA
1097 WZ adalah milik Saksi-1.
/ 5. Bahwa …..
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5.
Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya
dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman yang
beralkohol,
menyesali perbuatannya,
telah
melakukan
permohonan maaf kepada korban Saksi-1 melalui keluarganya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
6.
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
akhirnya Saksi -1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2
Bima untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam dakwaan
kedua “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
telah terpenuhi.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak
pidana :
Kesatu : “ Penganiayaan”.Sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 351 ayat (1)
KUHP.
Dan
Kedua :
“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan
orang lain” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat
dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang
mempengaruhi sebagai berikut :
1.
Bahwa tindak pidana ini terjadi karena sifat Terdakwa
tidak dapat menahan emosi dan cenderung bersifat arogan
terhadap Saksi-1 (Sdr. Anhar, S.Pd.).
2.
Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak
pidana karena Terdakwa merasa tidak dihargai dan ingin butuh
penjelasan kenapa adik Terdakwa (Sdri. Intan Kurniati) bisa
sakit.

/ 3. Akibat ……
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3.
Akibat perbuatannya Terdakwa yang tidak dapat
mengendalikan emosinya telah berakibat Sdr. Anhar,
S.Pd.(Saksi-1) mengalami sakit pada bagian pipi kiri dan leher
akibat cekikan.
4.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kepercayaan
masyarakat kepada TNI kurang percaya dan mencemarkan
nama baik TNI khususnya di kesatuan Terdakwa di Yonif Raider
509/9/2/ Kostrad.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas
diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan
menyesali kesalahannya.

-

Terdakwa masih relatif muda usianya sehingga masih dapat
dibina .

Hal-hal yang memberatkan :

Menimbang

-

Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan
satuan.

-

Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

nama baik

:

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu
berat
sehingga
Majelis
Hakim
perlu
untuk
mempertimbangkannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap
Terdakwa.

:

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai
diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal
meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat
perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

Menimbang

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
/ Menimbang …….
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Menimbang

:

Bahwa saat ini Terdakwa masih dalam tahanan agar tidak
mengulangi lagi perbuatannya Majelis berpendapat bahwa
Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

:

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa
surat-surat :
1 (satu) lelmbar Visum Et Repertum a.n. Sdr. Anhar, S.Pd
dari UPT PUSKEMAS SAPE BIMA Nomor : KH/190/01.2.3/2016
tanggal 16 Nopember 2016.
1 (satu) lembar Foto kendaraan Roda empat jenis Toyota
Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar.
1 (satu) lembar Fotokopi STNK kendaraan roda empat jenis
Toyota warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar,
alamat Dusun Kore, RT/RW 15/18, Desa Naru, kecamatan
Sape, Kabupaten Bima.
Bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai
hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis
Hakim memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas
perkara yang bersangkutan.

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal
190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor :
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jumratul
Akbar, Prada NRP. 31160084870696, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : “Penganiayaan “.
Dan
Kedua : ”Perusakan Barang”
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
-

3.

Pidana Penjara selama
:
3
Dikurangi selama Terdakwa
penahanan sementara.

(tiga)
berada

bulan.
dalam

Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lelmbar Visum Et Repertum a.n. Sdr. Anhar, S.Pd
dari UPT PUSKEMAS SAPE BIMA Nomor : KH/190/01.2.3/2016
tanggal 16 Nopember 2016.
/ 1 (satu)

……
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1 (satu) lembar Foto kendaraan Roda empat jenis Toyota
Avanza warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar.
1 (satu) lembar Fotokopi STNK kendaraan roda empat jenis
Toyota warna hitam Nopol EA 1097 WZ atas nama Sdr. Anhar,
alamat Dusun Kore, RT/RW 15/18, Desa Naru, kecamatan
Sape, Kabupaten Bima.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).
5.

Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR
LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H.MAYOR CHK NRP.
2910046530370 serta Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK
NRP. 21990050480178 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd.
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P
HAKIM ANGGOTA I
Ttd.
SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 52294

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

PANITERA PENGGANTI
Ttd.
DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP. 21990050480178
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGGANTI

DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP. 21990050480178
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