PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor: 18-K / PM.III-14 / AD / III / 2017
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

HAMDIN.
Serda / 3930387400172.
Ba Kodim 1620/Loteng.
Kodim 1620/Loteng.
Praya, 01 Januari 1972.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Dusun Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kec. Praya, Kab. Lombok
Timur, Prov. NTB.

Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas.
Membaca

: Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-32/A21/XII/2016 tanggal 18 Desember 2016 atas nama Serda Hamdin
NRP.3930387400172.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/14/
II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/15/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/18/PM.III-14/
AD/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/18/PM.III-14/AD/III/2017
tanggal 03 Maret 2017 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap
persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14 Denpasar Nomor: Sdak/15/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa
keterangan para saksi di bawah sumpah.

di

persidangan

serta

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Denpasar tanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :
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a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban orang lain meninggal dunia”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Barang-barang :
- 1 (satu) unit truk 2 ½ Ton Izusu Bison Noreg 5792-IX (dipinjam
pakai Kesatuan Kodim 1620/Loteng sesuai dengan Berita Acara
Penyerahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2016).
Dikembalikan kepada kesatuan Kodim 1620/Loteng.
2). Surat-surat :
- 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah
Praya nomor 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016
a.n. Sdr. Muhtar.
- 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah
Praya nomor 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016
a.n. Sdr. Saeful Bahri.
- 1 (satu) lembar visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuta
nomor 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Sdr. Slamet.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa
menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa
memohon agar dihukum yang seringan-ringannya.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Primair :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal
sepuluh bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau dalam bulan
Nopember tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
2000 enam belas di jalan raya Dusun Lenser Desa Kuta Kec. Pujut
Loteng NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan
tindak pidana :
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“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meningggal dunia”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1992
melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus
dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Ma Yonif Linud 502/Kostrad
sampai dengan tahun 2011, selanjutnya ditugaskan di Kodam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Ba Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Serda NRP 3930387400172.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
11.45 Wita Kapten Inf Dewa Made Genjong (Saksi-1) Danramil 162002/Pujut menghubungi Pelda Aris Batilog Kodim 1620/Loteng untuk
minta tambahan batako untuk pembuatan MCK (mandi cuci kakus) di
kampung Nelayan Desa Kuta Kec. Pujut Pelda Aris mengalami
kesulitan kendaraan untuk mengangkut batako tersebut. Kemudian
Terdakwa menyarankan untuk menggunakan kendaraan dinas izusu
diesel Noreg 5792-IX yang dikemudian Terdakwa yang sebelumnya
telah dicek kondisi truknya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang
batako milik Sdr. Aknan di Dusun Renteng, Kel Renteng Kec. Praya
Loteng, sesampainya di gudang batako selanjutnya Sdr. Aknan
menyuruh pegawai toko atas nama Sdr. Muhtar (Saksi-2), Sdr. Saepul
Bahri (Saksi-3), Sdr. Solihin (Saksi-4) dan Sdr. Slamet Riyadi untuk
menaikkan 1000 (seribu) buah batako ke truk dinas Noreg 5792-IX.
3. Bahwa setelah selesai menaikkan batako, Terdakwa sebagai supir
truk dan Saksi-4 duduk di samping Terdakwa, sedangkan Saksi-2
duduk di atas batako bagian kiri, Saksi-3 duduk di atas batako bagian
tengah dan Sdr. Slamet Riyadi duduk di atas tumpukan batako bagian
kanan, selanjutnya Terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan
antara 50 sampai dengan 60 km/jam menuju ke tempat tujuan di Desa
Lenser Desa Kuta Kec. Pujut Loteng NTB pada saat truk melewati
jalanan yang menurun dan berbelok Terdakwa berusaha menginjak
rem namun rem truk tidak berfungsi sehingga laju kendaraan semakin
kencang pada saat yang bersamaan Saksi-1 berusaha menyuruh
Terdakwa menghentikan truknya, namun Terdakwa menjawab tidak
bisa karena rem truk tidak berfungsi. Pada jalanan menikung ke kiri,
dari arah berlawanan muncul mobil Avanza warna putih, untuk
menghindari mobil Avanza tersebut Terdakwa membelokkan setir ke
arah kiri, karena terasa oleng Terdakwa kemudian memutar setir ke
arah kanan sehingga mengakibatkan truk terbalik ke arah kanan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh warga untuk keluar dari
truk melalui kaca bagian depan, sedangkan Saksi-4 keluar melalui pintu
sebelah kiri, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Slamet Riyadi
tertimpa batako dan evakuasi dibantu oleh warga untuk di bawa ke
Pukesmas Kuta dengan menggunakan kendaraan yang melintas.
Dalam perjalanan ke Pukesmas Kuta, Sdr. Slamet Riyadi meninggal
dunia sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami luka parah sehingga
dari Pukesmas Kuta dirujuk ke RSUD Praya Loteng.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan truk dinas tersebut kondisi
jalan aspal hotmix, kering serta cuaca terang (tidak hujan). Kecelakaan
lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban Sdr. Slamet Riyadi
meinggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari UPT Pukesmas
Kuta nomor 800/164/PKM/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016.
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Subsidair :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada har Kamis tanggal
sepuluh bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau dalam bulan
Nopember tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun
2000 enam belas di jalan raya Dusun Lenser Desa Kuta Kec. Pujut
Loteng NTB atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar , telah melakukan
tindak pidana :
”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1992
melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus
dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Ma Yonif Linud 502/Kostrad
sampai dengan tahun 2011, selanjutnya ditugaskan di Kodam
IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai
Ba Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Serda NRP 3930387400172.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
11.45 Wita Kapten Inf Dewa Made Genjong (Saksi-1) Danramil 162002/Pujut menghubungi Pelda Aris Batilog Kodim 1620/Loteng untuk
minta tambahan batako untuk pembuatan MCK (mandi cuci kakus) di
kampung Nelayan Desa Kuta Kec. Pujut Pelda Aris mengalami
kesulitan kendaraan untuk mengangkut batako tersebut. Kemudian
Terdakwa menyarankan untuk menggunakan kendaraan dinas izusu
diesel Noreg 5792-IX yang dikemudian Terdakwa yang sebelumnya
telah dicek kondisi truknya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang
batako milik Sdr. Aknan di Dusun Renteng, Kel Renteng Kec. Praya
Loteng, sesampainya di gudang batako selanjutnya Sdr. Aknan
menyuruh pegawai toko atas nama Sdr. Muhtar (Saksi-2), Sdr. Saepul
Bahri (Saksi-3), Sdr. Solihin (Saksi-4) dan Sdr. Slamet Riyadi untuk
menaikkan 1000 (seribu) buah batako ke truk dinas Noreg 5792-IX.
3. Bahwa setelah selesai menaikkan batako, Terdakwa sebagai supir
truk dan Saksi-4 duduk di samping Terdakwa, sedangkan Saksi-2
duduk di atas batako bagian kiri, Saksi-3 duduk di atas batako bagian
tengah dan Sdr. Slamet Riyadi duduk di atas tumpukan batako bagian
kanan, selanjutnya Terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan
antara 50 sampai dengan 60 km/jam menuju ke tempat tujuan di Desa
Lenser Desa Kuta Kec. Pujut Loteng NTB pada saat truk melewati
jalanan yang menurun dan berbelok Terdakwa berusaha menginjak
rem namun rem truk tidak berfungsi sehingga laju kendaraan semakin
kencang pada saat yang bersamaan Saksi-1 berusaha menyuruh
Terdakwa menghentikan truknya, namun Terdakwa menjawab tidak
bisa karena rem truk tidak berfungsi. Pada jalanan menikung ke kiri,
dari arah berlawanan muncul mobil Avanza warna putih, untuk
menghindari mobil Avanza tersebut Terdakwa membelokkan setir ke
arah kiri, karena terasa oleng Terdakwa kemudian memutar setir ke
arah kanan sehingga mengakibatkan truk terbalik ke arah kanan.
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4. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh warga untuk keluar dari
truk melalui kaca bagian depan, sedangkan Saksi-4 keluar melalui pintu
sebelah kiri, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Slamet Riyadi
tertimpa batako dan evakuasi dibantu oleh warga untuk di bawa ke
Pukesmas Kuta dengan menggunakan kendaraan yang melintas.
Dalam perjalanan ke Pukesmas Kuta, Sdr. Slamet Riyadi meninggal
dunia sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami luka parah sehingga
dari Pukesmas Kuta dirujuk ke RSUD Praya Loteng.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan truk dinas tersebut kondisi
jalan aspal hotmix, kering serta cuaca terang (tidak hujan). Kecelakaan
lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban atas nama :
a) Sdr. Muhtar (Saksi-2) mengalami patah pada kaki kanan (Fraktur
femur dextra), luka lebam pada mata kiri, luka lecet pada tangan kanan,
betis kiri, lutut dan terdapat luka robek pada lutut kiri dan sudah
heacting di PKM sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit
Umum Daerah Praya No. 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7
Desember 2016 serta dirawat inap di RSUD Praya Loteng selama 2
hari.
b) Sdr. Saeful Bahri (Saksi-3) mengalami luka robek pada kepala
kurang lebih 8 cm sudah di heacting di PKM dan luka robek pada alis
bagian bawah sebelah kiri kurang lebih 3 cm sudah di heacting di PKM
sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah
Praya No. 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 serta
dirawat inap di RSUD Praya Loteng selama 2 hari.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Primair

: Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Subsidair: Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

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

Saksi - I

: Nama lengkap: DEWA MADE GENJONG; Pangkat/NRP: Kapten Inf/
599967; Jabatan: Danramil 1620-02/Pujut Lombok Tengah; Kesatuan:
Kodim 1620/Loteng; Tempat tanggal lahir: Gerung, Lombok Barat, 01
Januari 1968; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Hindu; Tempat tinggal: Dusun Carik Kauh, Desa Dasan Tapen,
Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Makodim
1620/Loteng dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi
tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada waktu itu di wilayah kecamatan binaan Saksi, yaitu
wilayah Kecamatan Pujut, Lombok Tengah akan dilaksanakan proyek
jambanisasi, yaitu pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk
digunakan masyarakat umum di empat Desa di wilayah Kecamatan
Pujut Lombok Tengah, yang merupakan bantuan dari Kodim
1620/Loteng untuk masyarakat di empat desa tersebut.
3. Bahwa sebelum dilaksanakan pembangunan MCK, terlebih dahulu
dipesan dan dikumpulkan material yang diperlukan dalam
pembangunan MCK tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
11.00 Wita, ketika Saksi berada di lokasi pembuatan MCK di Kampung
Nelayan Desa Kuta Kec. Pujut, Saksi melihat batako yang diperlukan
untuk pembangunan MCK belum tersedia, sehingga Saksi lalu
menelepon Pelda Aris selaku Batilog Kodim 1620/Loteng untuk
meminta agar segera dikirim material batako.
5. Bahwa oleh karena ditunggu hingga pukul 14.30 Wita kiriman
batako belum juga datang, maka Saksi lalu melaporkan masalah
tersebut ke Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf Mustawan, dan waktu itu
Kasdim memerintahkan agar Saksi menunggu dan berkoordinasi
dengan Pelda Aris. Atas petunjuk Kasdim tersebut, sambil menunggu
kedatangan batako, Saksi lalu pulang menuju Koramil 1620-02/Pujut.
6. Bahwa dalam perjalanan menuju Koramil 1620-02/Pujut, sampai di
Dusun Lenser, Desa Kuta Saksi melihat Kendaraan Truk Dinas warna
hijau Noreg. 5792-IX yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang
membawa batako yang dimuat di bak belakang Truck yang diatasnya
ada tiga orang buruh batako, sehingga Saksi lalu berbalik arah
mengikuti di samping kanan Truck dan mendekati Terdakwa selaku
pengemudi untuk menghentikan truk dan bertanya akan dibawa
kemana batako tersebut. Namun ternyata Truk tidak mau berhenti dan
Terdakwa yang sedang menyetir mobil Truk tersebut mengatakan:
“Tidak bisa Komandan”.
7. Bahwa oleh karena mobil Truck dinas yang dikemudikan Terdakwa
tidak mau berhenti, maka Saksi lalu berhenti dan beristirahat di pinggir
jalan, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara kendaraan jatuh.
Beberapa saat kemudian ada pengemudi sepeda motor yang melintas
di depan Saksi memberitahu Saksi bahwa ada kendaraan dinas TNI
terbalik, sehingga Saksi segera menuju ke tempat suara jatuhnya
kendaraan.
8. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Saksi melihat mobil dinas
Truck hijau Noreg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa sudah dalam
keadaan terguling ke kanan melintang di tengah jalan ddan muatan
batako jatuh berserakan di jalan, sehingga Saksi langsung melaporkan
kejadian tersebut ke Kasdim 1620/Loteng melalui HP, dan selanjutnya
Saksi meminta tolong kepada masyarakat sekitar tempat kejadian untuk
segera membantu menolong dan membawa para korban ke
Puskesmas Kuta menggunakan mobil lain yang melintas di tempat
kejadian, serta membantu memindahkan batako yang berserakan di
jalan agar tidak menghambat arus lalu lintas.
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9. Bahwa kemudiabn Saksi juga mengikuti korban ke Puskesmas, dan
setelah sampai di Puskesmas Kuta, Saksi mendapat informasi dari
Petugas Pukesmas bahwa salah satu korban atas nama Sdr. Slamet
Riyadi sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr. Muhtar dan Sdr. Saeful
Bahri sedang mendapat perawatan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum
Praya.
10. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan
lalu lintas tersebut Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia di Pukesmas
Kuta, Sdr. Muhtar mengalami patah tulang paha kaki kanan, Sdr. Saeful
Bahri mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Sdr. Solihin dan
Terdakwa tidak mengalami luka.
11. Bahwa selanjutnya Saksi dan petugas Pukesmas Kuta dengan
menggunakan mobil ambulance Puskesmas mengantar jenazah Sdr.
Slamet Riyadi ke rumah duka di Dusun Renteng, Kel. Renteng, Kec.
Praya NTB.
12. Bahwa pada waktu Saksi menyuruh Terdakwa agar menghentikan
kendaraannya di jalan mulai menurun, pada waktu itu kecepatan
kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sekira 20 km/jam, dan pada
saat kejadian kondisi jalan bagus dan tidak licin, lalu lintas kendaraan
sepi, dan cuaca cerah, sedangkan untuk kondisi kendaraan truk Saksi
tidak mengetahuinya.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi - II

: Nama lengkap: MUHTAR; Pekerjaan: Buruh Batako (sekarang tidak
bekerja karena cacat patah kaki); Tempat, tanggal lahir: Renteng,
Lombok Tengah, 08 Juni 1972; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Renteng Rt 01 Rw 01 Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990, karena
Terdakwa adalah abang ipar Saksi (isteri Saksi adalah adik kandung
Terdakwa).
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
13.00 Wita, Saksi yang bekerja sebagai kuli batako milik Sdr. Aknan di
Lingkungan Renteng, Praya, bersama dengan Sdr. Saeful Bahri, Sdr.
Solihin, dan Sdr Slamet Riyadi diperintahkan Sdr. Aknan untuk
menaikkan 1000 (seribu) biji batako ke Truck dinas Kodim 1620/Loteng
yang dikemudikan oleh Terdakwa yang akan dibawa ke Desa Kuta.
3.
Bahwa setelah batako selesai dinaikkan ke atas Truck, kemudian
Saksi, Sdr. Saeful Bahri, dan Sdr. Slamet Riyadi duduk di atas
tumpukan batako di bak Truck, dengan posisi Saksi di bagian kiri bak
Truck, Sdr. Saeful Bahri di bagian tengah, dan Sdr. Slamet Riyadi di
bagian kanan bak Truck, sedangkan Sdr. Solihin duduk di ruang
kemudi di sebelah kiri Terdakwa selaku pengemudi, dan selanjutnya
pada sekira pukul 14.45 Wita Truck yang berisi batako berangkat dari
Lingkungan Renteng, Praya, menuju ke tempat pembangunan MCK di
Desa Kuta, Loteng.
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4.
Bahwa kemudian ketika melintasi di sebuah jalan turunan di
sekitar jurang PP, Saksi merasa truk sering oleng dan suara mesin
menjadi terasa keras. Kemudian setelah sampai di Dusun Lenser,
Desa Kuta, Kec. Pujut, Loteng, Saksi melihat ada seorang anggota TNI
yang berpakaian dinas berusaha menyetop kendaraan Truck yang
dikemudikan Terdakwa, namun Truck tetap saja berjalan, kemudian
Saksi melihat ada mobil Avanza dari arah berlawanan, kemudian Truck
berusaha menghindari mobil Avanza tersebut dengan membelokkan
stir Truck ke arah kiri, kemudian ke kanan, dan selanjutnya Truck
terguling ke kanan ydengan ang mengakibatkan Saksi tertimbun
tumpukan batako dan Saksi tidak sadarkan diri.
5.
Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita, Saksi baru
sadarkan diri, dan ternyata Saksi sudah berada di RSUD Praya,
Loteng, dalam kondisi tulang paha kaki kanan Saksi patah.
6.
Setelah dirawat selama 2 hari di RSUD Praya, Terdakwa minta
pulang dan kemudian Terdakwa dirawat di rumah dan menjalani
perawatan secara alternatif.
7.
Bahwa sampai dengan sekarang luka patah paha kaki kanan
Terdakwa belum sembuh, dan Terdakwa belum bisa bekerja mencari
nafkah.
8.
Bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan tunggal,
kondisi jalan pada saat kejadian sepi, beraspal hotmix, cuaca cerah
(tidak hujan), dan jalan turunan serta tikungan tajam.
9.
Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Slamet Riyadi meninggal
dunia, Saksi mengalami patah tulang paha kaki sebelah kanan, patah
tulang bahu sebelah kanan, luka lecet pada betis kiri kanan,
pergelangan kaki kanan, pergelangan tangan dan sikut tangan kanan
dan kiri, serta gigi Saksi lepas 2 buah, sedangkan Sdr. Saeful Bahri
mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas belakang
dengan 9 jahitan, luka lecet pada pinggang bagian kiri dan sikut tangan
kiri, dan lecet pada pergelangan kaki kanan, Sedangkan Terdakwa
dan Sdr. Solihin yang berada di ruang kemudi Truck tidak mengalami
luka-luka. Sedangkan kendaraan Truck dinas Kodim 1620/Loteng
mengalami kerusakan ringan di bagian kaca depan dan kaca samping
pintu kanan mengalami pecah.
10. Bahwa terhadap kondisi Saksi yang tidak bisa jalan tersebut,
Saksi dibelikan tongkat oleh Terdakwa seharga sekira Rp.180.000,Atas keterangan Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi - III

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: SAEFUL BAHRI; Pekerjaan: Buruh Pabrik Batako;
Tempat, tanggal lahir: Desa Juring, Lombok Tengah, 31 Desember
1992; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Dusun Juring, Kel. Leneng, Kec. Praya, Lombok
Tengah, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi
dan Terdakwa masih bersaudara satu kakek.
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2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
11.45 Wita kendaraan Truck dinas yang dikemudikan Terdakwa datang
ke toko batako milik Sdr. Aknan, kemudian setelah selesai istirahat
siang sekira pukul 13.00 Wita, Saksi, Sdr. Muhtar, Sdr. Slamet Riyadi,
dan Sdr. Solihin disuruh Sdr, Aknan untuk menaikkan batako sebanyak
1000 biji ke atas bak Truck dinas Kodim 1620/Loteng tersebut.
3.
Bahwa setelah batako selesai dinaikkan ke atas Truck,
selanjutnya pada sekira pukul 14.45 Wita kendaraan Truck yang
dikemudikan Terdakwa berangkat menuju Desa Kuta, Kec. Pujut,
Loteng, untuk mengantar batako yang akan digunakan untuk
pembuatan MCK di Kampung Nelayan Desa Kuta.
4.
Bahwa sampai di jalan Raya Dusun Lengser, Desa Kuta, Kec.
Pujut, Loteng, pada sekira pukul 15.45 Wita, ketika melewati jalan
menurun dan menikung, Saksi merasakan kendaraan Truck berjalan
tidak normal (oleng) hingga Saksi merasa ketakutan dan berusaha
memegang besi pada bak truk, namun tidak bisa, hingga kemudian
Truck terguling dan Saksi tidak sadarkan diri.
5.
Bahwa pada waktu itu posisi duduk Saksi berada di atas batako di
bak Truck bagian kiri, Sdr. Slamet Riyadi di bagian kanan, Sdr. Muhtar
di bagian tengah, Sdr. Solihin dan Terdakwa di ruang kemudi Truck.
6.
Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka terbuka
di bagian kepala yang dijahit sebanyak 9 jahitan dan menjalani rawat
inap di RSUD Praya Loteng selama 2 hari.
7.
Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan
Truck melaju pada saat itu, namun yang Saksi rasakan tidak terlalu
cepat, kondisi jalanan menurun dan menikung, lalu lintas lancar,
jalanan lebar, dan cuaca terang.
Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi - IV

: Nama lengkap: SOLIHIN; Pekerjaan: Buruh Pabrik Batako; Tempat,
tanggal lahir: Renteng, Lombok Tengah, 03 April 1983; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Dusun Renteng, Kel. Renteng, Kec. Praya, Kab.Loteng, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah
paman Saksi, yaitu ibu Saksi masih satu kakek dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
13.00 Wita, Saksi bersama dengan Sdr. Muhtar, Sdr. Saeful Bahri, dan
Sdr. Slamet Riyadi menaikkan 1000 buah batako ke Truck dinas Kodim
1620/Loteng yang dikemudikan Terdakwa. Setelah batako selesai
dinaikkan ke atas bak Truck, Truck langsung berangkat menuju ke
Kantor Desa Kuta. Pada waktu berangkat, posisi Saksi duduk di ruang
kemudi di sebelah kiri Terdakwa selaku pengemudi, sedangkan Sdr.
Slamet Riyadi, Sdr. Muhtar, dan Sdr. Saeful Bahri duduk di belakang di
atas tumpukan batako di bak Truck.
3.
Bahwa dalam perjalanan, sampai di Dusun Langser, Desa Kuta,
Kec. Pujut, setelah Truck melewati tanjakan tertinggi dan kemudian
Truck mulai melewati jalan menurun, ada seorang anggota TNI yang
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berpakaian dinas menyalip kendaraan Truck dari sebelah kiri, lalu
anggota TNI tersebut menyuruh Truck yang dikemudikan Terdakwa
agar berhenti, namun Truck tidak bisa berhenti, dan kemudian Saksi
merasakan Truck oleng, lalu Saksi melihat dari arah berlawanan ada
kendaraan Avanza, sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri untuk
menghindari tabrakan dengan mobil Avanza tersebut, dan Terdakwa
juga berusaha mengerem, namun kendaraan tetap berjalan, sehingga
Saksi lalu bertanya ke Terdakwa: “Kenapa nih Paman?”, yang dijawab
Terdakwa: “Remnya tidak berfungsi”, lalu Terdakwa membanting lagi
stir ke kanan hingga kemudian kendaraan Truck terguling ke samping
kanan melintang di tengah jalan menurun.
4.
Bahwa kemudian Saksi keluar dari pintu sebelah kiri, sedangkan
Terdakwa keluar melalui kaca depan Truck yang pecah. Setelah Saksi
dan Terdakwa keluar dari ruang kemudi, Saksi melihat teman-teman
Saksi yang duduk di atas batako terluka dan sedang ditolong oleh
masyarakat sekitar, sehingga Saksi lalu ikut membantu menolong
teman-teman Saksi. Pada waktu itu Saksi melihat Sdr. Slamet Riyadi
tertimpa batako dan dalam keadaan terluka, tetapi Sdr. Slamet Riyadi
masih hidup dan meminta minum, sehingga Saksi lalu memintakan air
minum ke warga dan kemudian memberikan minum ke Sdr. Slamet
Riyadi.
5.
Bahwa kemudian Sdr. Slamet Riyadi, Sdr. Muhtar, dan Sdr.
Saeful Bahri dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Kuta, namun
dalam perjalanan menuju Puskesmas Kuta, Sdr. Slamet Riyadi
meninggal dunia.
6.
Bahwa waktu yang ditempuh dari lokasi pabrik batako ke Desa
Kuta adalah sekira 1,5 jam, dan waktu itu mobil Truck sudah berjalan
sekira satu jam, dan Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan
kendaraan truk tersebut, namun Saksi merasakan Truck berjalan
pelan, dan kondisi jalanan saat itu menurun, dan Terdakwa pada saat
mengemudikan kendaraan Truck tidak dalam keadaan mabuk.
7.
Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah
kendaraan Truck Kodim 1620/Loteng mengalami kerusakan di bagian
kaca depan dan kaca pintu samping kanan pecah, kaca spion sebelah
kanan pecah dan bengkok, serta bak truk bagian kanan rusak penyok.
Adapun kerugian personil yaitu Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia
dalam perjalanan menuju Puskesmas Kuta, Sdre. Muhtar dan Sdr.
Saeful Bahri mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Praya, Loteng
selama 2 hari.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi - V

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: HAJI BADRI; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir:
Renteng Praya, Lombok Tengah, tahun 1941; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:
Lingkungan Renteng, Kel. Renteng, Kec. Renteng, Kab. Lombok
Tengah, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena
Terdakwa adalah keponakan Saksi, yaitu ayah Terdakwa dan Saksi
masih satu kakek.
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2.
Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung
kejadian kecelakaan tunggal kendaraan truk dinas Kodim 1620/Loteng
yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sore di Dusun
Lengser, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
3.
Bahwa Saksi memperoleh berita dari anak Saksi yang bernama
Murtan, yang memberitahu Saksi bahwa keponakan Saksi yang
bernama Slamet Riyadi telah meninggal dunia karena terjatuh dari
mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4.
Bahwa setelah Saksi mendengar Sdr. Slamet Riyadi meninggal
dunia karena kecelakaan, selanjutnya sebagian keluarga menyusul ke
tempat kejadian di Dusun Lengser, Desa Kuta, Loteng, sedangkan
Saksi menunggu kedatangan jenazah Sdr. Slamet Riyadi yang sedang
diangkut ambulance Puskesmas Kuta ke rumah duka untuk selanjutnya
pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 jenazah Sdr. Slamet
Riyadi dimakamkan di pekuburan Dusun Gerintuk, Desa Renteng, Kec.
Praya.
5.
Bahwa atas musibah kecelakaan yang menyebabkan Sdr. Slamet
Riyadi meninggal dunia tersebut, kesatuan Terdakwa telah
memberikan uang duka kepada keluarga Sdr. Slamet Riyadi berupa
uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,-(tiga
juta rupiah), 4 karung beras, kelapa, dan lain-lain sumbangan dari
keluarga Terdakwa.
6.
Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi dan keluarga besar Sdr.
Slamet Riyadi tidak menuntut apapun dari Terdakwa, dan masalah
tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, karena Sdr. Slamet
Riyadi dan Terdakwa masih bersaudara dan sama-sama sebagai
keponakan Saksi.
7.
Bahwa Saksi menganggap kejadian ini adalah musibah, dan
Saksi tidak ingin Terdakwa dihukum.
Atas keterangan Saksi-V
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TA.1992/1993 di Rindam
IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 3930387400172, Terdakwa berdinas di Yonif Linud
502/Kostrad Mojokerto, Jawa Timur. Pada bulan Juli 2011 Terdakwa
dipindah-dinaskan ke Kodam IX/Udayana, lalu ke Korem 162/WB, dan
selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 1620/Loteng. Pada tahun
2014 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsus Babinsa. Setelah lulus
dilantik pangkat Serda, Terdakwa kembali
berdinas di Kodim
1620/Loteng. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara
ini, Terdakwa masih berdinas di Kodim 1620/Loteng hingga sekarang.
2.
Bahwa ketika berdinas di Yonif 502/Kostrad Mojokerto, Jawa
Timur, Terdakwa bertugas sebagai pengemudi mobil jeep dinas
Kasiops, lalu Kasiter Yonif 502/Kostrad. Kemudian setelah berpangkat
Praka, Terdakwa menjadi pengemudi mobil dinas Truck Dyna Tonang
Yonif 502/Kostrad. Setelah pindah dinas di Kodim 1620/Loteng,
Terdakwa bertugas sebagai pengemudi mobil jeep dinas Kasdim
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1620/Loteng. Setelah berpangkat Serda, Terdakwa bertugas sebagai
pengemudi mobil dinas Kodim 1620/Loteng jenis Truck Isuzu Bison 2,5
Ton No.reg. 5792-IX bergantian dengan Koptu Budianta.
3.
Bahwa mobil dinas Truck Isuzu Bison No.reg. 5792-IX yang
Terdakwa kemudikan bersama dengan Koptu Budianta walaupun
sudah tua (produksi sekira tahun 1979) kondisinya masih cukup bagus,
bahkan seminggu sebelum kejadian yang menjadi perkara ini,
kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut pasukan ke Lombok
Timur.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul
11.45 Wita, ketika Terdakwa berada tidak jauh dari Pelda Aris Batilog
Kodim 1620/Loteng, Terdakwa mendengar Danramil 1620-02/Pujut,
Lombok Tengah Kapten Inf Dewa Made Genjong menelepon Pelda
Aris untuk meminta pengiriman batako guna pembangunan proyek
jambanisasi (MCK) di kampung Nelayan di wilayah Koramil 162002/Pujut. Namun oleh karena pada waktu itu Pelda Aris kesulitan
mencari kendaraan untuk mengangkut batako sebanyak 1000 (seribu)
biji, sedangkan pemilik usaha pembuatan batako tersebut adalah kakak
kandung Terdakwa dan tidak mempunyai Truck besar untuk
mengangkut 1000 biji batako tersebut (yang dimiliki kakak Terdakwa
hanya mobil pickup kecil), maka Terdakwa lalu menyarankan kepada
Pelda Aris agar menggunakan mobil dinas Truck Izusu Bison
Noreg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa yang bisa mengangkut
sekira 1800 (seribu delapan ratus) biji batako untuk mengangkut/
mengantar 1000 biji batako tersebut dari pabrik batako ke lokasi
pembangunan MCK di kampung nelayan di daerah Kuta yang berjarak
sekira 15 km dari pabrik batako.
5.
Bahwa atas saran Terdakwa tersebut Pelda Aris setuju, lalu Pelda
Aris memerintahkan Terdakwa mengangkut/mengantar 1000 biji batako
tersebut ke lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Kuta,
hingga kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa lalu
membawa mobil dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang
dikemudikan Terdakwa ke gudang batako milik kakak Terdakwa atas
nama Sdr. Aknan di Dusun Renteng, Kel. Renteng, Kec. Praya, Loteng.
6.
Setelah Terdakwa sampai di gudang batako, Sdr. Aknan selaku
pemilik pabrik batako lalu menyuruh pekerja pabrik batako atas nama
Sdr. Muhtar, Sdr. Saepul Bahri, Sdr. Solihin, dan Sdr. Slamet Riyadi
untuk menaikkan 1000 biji batako tersebut ke atas mobil dinas Truck
Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa.
7.
Bahwa setelah 1000 batako selesai dinaikkan ke atas mobil dinas
Truck Isuzu Bison, kemudian Sdr. Muhtar, Sdr. Saepul Bahri, dan Sdr.
Slamet Riyadi lalu duduk di atas tumpukan batako di bak belakang
Truck, sedangkan Sdr. Solihin duduk di ruang kemudi di samping kiri
Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil dinas
Truck Bison Noreg.5792-IX bermuatan 1000 biji batako menuju ke
lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Kuta yang berjarak
sekiri 15 km dari gudang pabrik batako di Dusun Renteng.
8.
Bahwa dalam perjalanan menuju Desa nelayan di Kuta, dalam
perjalanan di jalan datar sejauh sekira 10 km, mobil Truck Dinas Isuzu
Bison yang dikemudikan Terdakwa berjalan normal dan rem berfungsi
dengan normal. Setelah berjalan sekira 10 km di jalan datar, pada
sekira pukul 15.45 Wita mobil dinas Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa sampai di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kec.

13
Pujut, Loteng, NTB, yang kondisi jalannya mulai ada tanjakan dan
turunan.
9.
Bahwa pada waktu jalan menanjak di tanjakan tertinggi mobil
dinas Truck Bison yang dikemudikan Terdakwa masih berjalan normal.
Namun ketika mobil dinas Truck Bison Noreg.5792-IX sampai di
jalanan menurun yang panjang, Terdakwa merasakan rem tidak
berfungsi secara baik, dalam arti Terdakwa sudah berusaha menginjak
pedal rem hingga mentok (maksimal) sambil menarik rem tangan,
namun mobil Truck tetap saja berjalan tidak bisa berhenti dan makin
lama makin cepat, hingga Terdakwa berusaha mengoper persneling ke
gigi rendah agar mesin bisa membantu mengurangi kecepatan, namun
mobil tetap saja berjalan semakin kencang.
10. Bahwa dalam keadaan mobil Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa tidak bisa dihentikan, Terdakwa berusaha
tenang agar bisa mengendalikan kendaraannya hingga ujung turunan
panjang yang agak berbelok-belok. Pada waktu mobil masih belum
berjalan kencang, sebenarnya Terdakwa bisa saja menghentikan mobil
Truck Isuzu Bison yang dikemudikannya dengan cara menabrakkan ke
tebing sebelah kiri jalan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa,
karena Terdakwa merasa bisa mengendalikan mobil yang
dikemudikannya hingga ujung jalan turunan panjang. Namun ketika di
jalan menurun menikung ke kiri, tiba-tiba muncul mobil jeep Toyota
Avanza dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa langsung
membelokkan setir ke kiri untuk menghindari bertabrakan dengan mobil
Toyota Avanza, namun mobil Truck terasa oleng, sehingga Terdakwa
berusaha kembali ke jalur semula dengan membelokkan lagi setir ke
kanan, namun tidak bisa karena mobil sudah miring hingga kemudian
mobil dinas Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa terguling
ke kanan, lalu terseret sekira 50 (lima puluh) meter, hingga kemudian
mobil Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa berhenti dalam
posisi terguling ke kanan melintang di tengah jalan turunan panjang.
11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan dibantu warga keluar dari
mobil Truck melalui kaca bagian depan yang pecah, sedangkan Sdr.
Solihin yang duduk di samping kiri Terdakwa keluar dari ruang kemudi
melalui pintu sebelah kiri.
12. Setelah Terdakwa berhasil keluar dari ruang kemudi mobil,
Terdakwa melihat Sdr. Muhtar, Sdr. Saepul Bahri, dan Sdr. Slamet
Riyadi yang duduk di atas tumpukan batako di bak belakang Truck
seluruhnya terluka tertimpa batako dan sedang ditolong oleh warga
beserta Danramil Pujut Kapten Inf Dewa Made Genjong yang sudah
ada di lokasi kecelakaan, yang kemudian mereka segera membawa
korban ke Puskesmas Kuta dengan menumpang mobil yang melintas
di jalan tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Sdr. Solihin pada waktu itu
tetap berada di tempat kejadian untuk menenangkan diri.
13. Bahwa setelah kondisi Terdakwa tenang, Terdakwa dan Sdr.
Solihin diajak Pelda Aris menggunakan mobil Pelda Aris untuk melihat
kondisi korban di Puskesmas Kuta.
14. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Kuta, Terdakwa melihat
kondisi Sdr. Slamet Riyadi sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr.
Muhtar dan Sdr. Saeful Bahri mengalami luka parah, sehingga Sdr.
Muhtar dan Sdr. Saeful Bahri dirujuk ke RSUD Kota Praya
menggunakan mobil ambulance Puskesmas Kuta, sedangkan
Terdakwa dan beberapa anggota Kodim 1620/Loteng lalu menuju ke
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rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan
santunan.
15. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul
14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota Kodim 1620/Loteng
yang lain serta pihak keluarga besar Terdakwa menghadiri acara
pemakaman almarhum Slamet Riyadi di Pemakaman Umum Kubur JE
Dusun Gerinduk, Kel. Renteng, Kec. Praya, Lombok Tengah.
16. Bahwa beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan, yaitu ketika
di jalan mulai menurun dan mobil Truck masih dalam kecepatan sekira
20 Km/jam, Terdakwa berpapasan dengan Danramil 1620-02/Pujut
Kapten Inf Dewa Made Genjong yang berusaha menghentikan
kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, namun pada waktu itu mobil
dinas Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa tidak bias
berhenti karena rem tidak berfungsi dengan baik, hingga kemudian
mobil Truck berjalan semakin kencang dengan kecepatan antara 50
sampai dengan 60 km/jam, dan selanjutnya di jalan turunan berbelok
mobil dinas Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa oleng dan
kemudian terguling ke kanan melintang di tengah jalan.
17. Bahwa pada besok harinya, setelah muatan batako dipindahkan
kemudian mobil Truck diberdirikan kembali, dan selanjutnya mobil
dinas Truck Isuzu Bison dijalankan kembali, ternyata remnya masih
berfungsi walaupun tidak sempurna.
18. Bahwa akibat kecelakaan mobil dinas truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa, Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia, Sdr.
Muhtar mengalami patah tulang paha kaki kanan yang hingga
sekarang belum sembuh, dan Sdr. Saeful Bahri mengalami luka
benturan di kepala yang tidak parah, sedangkan Sdr. Solihin tidak
mengalami luka hanya sedikit keseleo. Sedangkan mobil dinas Truck
Isuzu Bison No.reg.5792-IX mengalami kerusakan pada bagian kaca
depan pecah dan pintu bagian kanan rusak.
19. Atas kejadian tersebut pihak kesatuan Kodim 1620/Loteng dan
Terdakwa telah memberikan batuan kepada keluarga almarhum
Slamet Riyadi berupa :
Kesatuan Kodim 1620/Loteng memberikan bantuan uang duka
sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
Pribadi Terdakwa memberikan bantuan uang duka sebesar
Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), beaya rumah sakit sebesar
Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah); beras untuk selamatan
hari pertama s/d hari kesembilan seluruhnya sebanyak 4 karung dan
untuk selamatan hari ke-40 sebanyak 2 karung; kelapa 120 buah; air
mineral gelas sebanyak 20 dus.
20. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, karena para korban
tersebut seluruhnya masih keluarga besar Terdakwa.
Menimbang

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

Barang-barang :

1 (satu) unit truk 2½ Ton Izusu Bison Noreg. 5792-IX yang
digunakan Terdakwa untuk mengangkut 1000 biji batako yang
mengalami kecelakaan lalu lintas, tidak dihadirkan ke persidangan
karena sedang dipinjam pakai oleh kesatuan Kodim 1620/Loteng.
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2.

Surat-surat :

a.
1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember
2016 a.n. Sdr. Muhtar, yang intinya menerangkan bahwa pada saat
dilakukan pemeriksaan ditemukan Fraktur femur dextra (patah pada
kaki kanan), lebam pada mata kiri, luka lecet pada tangan kanan, pada
betis kiri dan lutut, terdapat luka robek pada lutut kiri, yang tidak
menutup kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat;
b.
1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember
2016 a.n. Sdr. Saeful Bahri, yang intinya menerangkan bahwa pada
saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala, luka
robek pada alis bagian bawah sebelah kiri, yang tidak menutup
kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat;
c.
1 (satu) lembar visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuta
Nomor: 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet, yang intinya menerangkan
bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap seorang jenazah laki-laki
bernama Slamet ditemukan keadaan luka-luka :
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran diameter 8 cm;
- Luka lecet pada dagu warna kemerahan ukuran 5 x 3 cm;
- Terdapat perdarahan aktif dari mulut dan telinga kiri;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran 1 x 1 cm;
Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul,
sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus
dilakukan pemeriksaan otopsi.
Kesemua barang bukti yang diajukan tersebut telah diperlihatkan dan
dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan
sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam
perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti
lain, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga
oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan,
kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka
diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak
tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TA.1992/1993 di Rindam
IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 3930387400172, Terdakwa berdinas di Yonif Linud
502/Kostrad Mojokerto, Jawa Timur. Pada bulan Juli 2011 Terdakwa
dipindah-dinaskan ke Kodam IX/Udayana, lalu ke Korem 162/WB, dan
selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 1620/Loteng. Pada tahun
2014 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsus Babinsa. Setelah lulus
dilantik pangkat Serda, Terdakwa kembali
berdinas di Kodim
1620/Loteng. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara
ini, Terdakwa masih berdinas di Kodim 1620/Loteng hingga sekarang.
2.
Bahwa benar ketika berdinas di Yonif 502/Kostrad Mojokerto,
Jawa Timur, Terdakwa bertugas sebagai pengemudi mobil jeep dinas
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Kasiops, lalu Kasiter Yonif 502/Kostrad. Kemudian setelah berpangkat
Praka, Terdakwa menjadi pengemudi mobil dinas Truck Dyna Tonang
Yonif 502/Kostrad. Setelah pindah dinas di Kodim 1620/Loteng,
Terdakwa bertugas sebagai pengemudi mobil jeep dinas Kasdim
1620/Loteng. Setelah berpangkat Serda, Terdakwa bertugas sebagai
pengemudi mobil dinas Kodim 1620/Loteng jenis Truck Isuzu Bison 2,5
Ton No.reg. 5792-IX bergantian dengan Koptu Budianta.
3.
Bahwa benar mobil dinas Truck Isuzu Bison No.reg. 5792-IX yang
Terdakwa kemudikan bersama dengan Koptu Budianta walaupun
sudah tua (produksi sekira tahun 1979) kondisinya masih cukup bagus,
bahkan seminggu sebelum kejadian yang menjadi perkara ini,
kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut pasukan ke Lombok
Timur.
4.
Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 di wilayah Kecamatan
Pujut, Lombok Tengah akan dilaksanakan proyek jambanisasi, yaitu
pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk digunakan masyarakat
umum di empat Desa di wilayah Kecamatan Pujut Lombok Tengah,
yang merupakan bantuan dari Kodim 1620/Loteng untuk masyarakat di
empat desa tersebut.
5.
Bahwa benar sebelum dilaksanakan pembangunan MCK, terlebih
dahulu dipesan dan dikumpulkan material yang diperlukan dalam
pembangunan MCK tersebut. Namun sampai dengan hari Kamis
tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, ketika Danramil
1620-02/Pujut Kapten Inf Dewa Made Genjong (Saksi-I) meninjau ke
lokasi pembuatan MCK di Kampung Nelayan Desa Kuta Kec. Pujut,
Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong melihat batako yang diperlukan
untuk pembangunan MCK belum tersedia, sehingga pada sekira pukul
11.45 Wita Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong lalu menelepon
Pelda Aris selaku Batilog Kodim 1620/Loteng untuk meminta agar
segera dikirim material batako ke lokasi pembangunan MCK.
6.
Bahwa benar pada waktu Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong
menelepon Pelda Aris pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016
sekira pukul 11.45 Wita, pada saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari
Pelda Aris Batilog Kodim 1620/Loteng, sehingga Terdakwa mendengar
perkataan Danramil 1620-02/Pujut Kapten Inf Dewa Made Genjong
yang meminta segera dikirim batako guna pembangunan proyek
jambanisasi di kampung Nelayan Kuta yang ada di wilayah Koramil
1620-02/Pujut.
9.
Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa melihat Pelda
Aris kesulitan kendaraan untuk mengangkut batako sebanyak 1000
(seribu) biji, sedangkan pemilik usaha pembuatan batako tersebut
adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Aknan, dan Sdr. Aknan
tidak mempunyai Truck besar yang bisa mengangkut sekaligus 1000
biji batako tersebut (karena yang dimiliki Sdr. Aknan hanya mobil pickup
kecil), maka Terdakwa lalu menyarankan kepada Pelda Aris agar
menggunakan mobil dinas Truck Izusu Bison Noreg.5792-IX yang
dikemudikan Terdakwa untuk mengangkut 1000 (seribu) biji batako
tersebut dari pabrik batako ke lokasi pembangunan MCK di kampung
nelayan Desa Kuta yang berjarak sekira 15 km dari pabrik batako.
10. Bahwa benar atas saran Terdakwa tersebut Pelda Aris setuju, lalu
Pelda Aris memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut 1000 biji
batako dari pabrik batako di Desa Renteng, Praya guna diantarkan ke
lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Desa Kuta, hingga

17
kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa lalu membawa mobil
dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa
ke gudang pabrik batako milik Sdr. Aknan di Dusun Renteng, Kel.
Renteng, Kec. Praya, Loteng.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di gudang pabrik batako,
Sdr. Aknan lalu menyuruh pekerja pabrik batako atas nama Sdr. Muhtar
(Saksi-II), Sdr. Saeful Bahri (Saksi-III), Sdr. Solihin (Saksi-IV), dan Sdr.
Slamet Riyadi untuk menaikkan 1000 biji batako tersebut ke atas mobil
dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah 1000 batako selesai dinaikkan ke atas mobil
dinas Truck Isuzu Bison, kemudian Saksi Muhtar, Saksi Saeful Bahri,
dan Sdr. Slamet Riyadi lalu duduk di atas tumpukan batako di bak
belakang Truck, sedangkan Saksi Solihin duduk di ruang kemudi di
samping kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan
mobil dinas Truck Isuzu Bison Noreg.5792-IX bermuatan 1000 biji
batako menuju ke lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Desa
Kuta yang berjarak sekira 15 km dari gudang pabrik batako di Dusun
Renteng, Praya.
13. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kampung nelayan Desa
Kuta, dalam perjalanan di jalan datar sejauh sekira 10 km, mobil Truck
Dinas Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa berjalan normal dan
rem berfungsi dengan normal. Setelah berjalan sekira 10 km di jalan
datar, pada sekira pukul 15.45 Wita mobil dinas Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa sampai di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kec.
Pujut, Loteng, NTB, yang kondisi jalannya mulai ada tanjakan dan
turunan.
14. Bahwa benar pada waktu jalan menanjak di tanjakan tertinggi
mobil dinas Truck Bison yang dikemudikan Terdakwa masih berjalan
normal. Namun ketika mobil dinas Truck Bison Noreg.5792-IX sampai
di jalanan menurun panjang di Dusun Lenser, Desa Kuta, Terdakwa
merasakan rem tidak berfungsi secara baik, dalam arti Terdakwa sudah
berusaha menginjak pedal rem hingga mentok (maksimal) sambil
menarik rem tangan, namun mobil Truck tetap saja berjalan tidak bisa
berhenti dan makin lama makin cepat, hingga Terdakwa berusaha
mengoper persneling ke gigi rendah agar mesin bisa membantu
mengurangi kecepatan, namun mobil tetap saja berjalan semakin
kencang.
15. Bahwa benar pada waktu mobil dinas Isuzu Bison No.reg. 5792-IX
yang dikemudikan Terdakwa sampai di jalan menurun Dusun Lenser,
Desa Kuta, Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang
dikendarai Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong yang lalu menyuruh
Terdakwa agar berhenti. Namun oleh karena di jalan menurun mobil
tidak bisa berhenti, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi
Kapten Inf Dewa Made Genjong: “Tidak bisa Komandan”, sambil
Terdakwa berusaha tetap tenang mengendalikan mobilnya hingga
ujung jalan menurun
16. Bahwa benar pada waktu mulai di jalan menurun dan mobil masih
belum berjalan kencang, sebenarnya Terdakwa bisa saja menghentikan
mobil Truck Isuzu Bison yang dikemudikannya dengan cara
menabrakkan ke tebing sebelah kiri jalan, namun hal itu tidak dilakukan
Terdakwa, karena Terdakwa merasa bisa mengendalikan mobil yang
dikemudikannya hingga ujung jalan turunan panjang. Namun ketika
mobil dinas Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa sampai di
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jalan menurun menikung ke kiri, tiba-tiba muncul mobil jeep Toyota
Avanza dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa langsung
membelokkan setir ke kiri untuk menghindari bertabrakan dengan mobil
Toyota Avanza. Setelah mobil Avanza lewat, Terdakwa berusaha
kembali ke jalur semula dengan membelokkan setir ke kanan, namun
ternyata mobil Truck Isuzu Bison yang dikemudikannya terasa oleng,
sehingga Terdakwa berusaha kembali ke jalur semula dengan
membelokkan lagi setir ke kanan, namun tidak bisa karena mobil sudah
miring hingga kemudian mobil dinas Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa terguling ke kanan, lalu terseret sekira 50 (lima
puluh) meter, hingga kemudian mobil Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa berhenti dalam posisi terguling ke kanan
melintang di tengah jalan turunan panjang, dan muatan 1000 biji batako
berserakan di jalan.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan dibantu warga keluar
dari mobil Truck melalui kaca bagian depan yang pecah, sedangkan
Saksi Solihin yang duduk di samping kiri Terdakwa keluar dari ruang
kemudi melalui pintu sebelah kiri.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar dari ruang kemudi
mobil, Terdakwa melihat Saksi Muhtar, Saksi Saeful Bahri, dan Sdr.
Slamet Riyadi yang duduk di atas tumpukan batako di bak belakang
Truck seluruhnya terluka tertimpa batako dan sedang ditolong oleh
Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong beserta warga di sekitar lokasi
terjadinya kecelakaan, dan kemudian mereka segera membawa korban
ke Puskesmas Kuta dengan menumpang mobil yang melintas di jalan
tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Saksi Solihin pada waktu itu tetap
berada di tempat kejadian untuk menenangkan diri.
19. Bahwa benar setelah kondisi Terdakwa tenang, Terdakwa dan
Saksi Solihin diajak Pelda Aris menggunakan mobil Pelda Aris untuk
melihat kondisi korban di Puskesmas Kuta.
20. Bahwa benar setelah sampai di Puskesmas Kuta, Terdakwa
melihat kondisi Sdr. Slamet Riyadi sudah meninggal dunia, sedangkan
Saksi Muhtar dan Saksi Saeful Bahri mengalami luka parah, sehingga
Saksi Muhtar dan Saksi Saeful Bahri dirujuk ke RSUD Kota Praya
menggunakan mobil ambulance Puskesmas Kuta, sedangkan
Terdakwa dan beberapa anggota Kodim 1620/Loteng lalu menuju ke
rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan
santunan.
21. Bahwa benar akibat tergulingnya mobil dinas Isuzu Bison
No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa telah menimbulkan
korban, yaitu:
a
Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia, sesuai visum et repertum
dari UPT Puskesmas Kuta Nomor: 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet,
yang intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap
seorang jenazah laki-laki bernama Slamet ditemukan keadaan lukaluka :
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran diameter 8 cm;
- Luka lecet pada dagu warna kemerahan ukuran 5 x 3 cm;
- Terdapat perdarahan aktif dari mulut dan telinga kiri;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran 1 x 1 cm;
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Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul,
sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus
dilakukan pemeriksaan otopsi.
b.
Sdr. Muhtar mengalami luka berat tulang paha kaki kanan patah,
sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr.
Muhtar, yang intinya menerangkan bahwa pada saat dilakukan
pemeriksaan ditemukan Fraktur femur dextra (patah pada kaki kanan),
lebam pada mata kiri, luka lecet pada tangan kanan, pada betis kiri dan
lutut, terdapat luka robek pada lutut kiri, yang tidak menutup
kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat. Sedangkan
Sdr. Solihin tidak mengalami luka hanya sedikit keseleo. Sedangkan
mobil dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX mengalami kerusakan
pada bagian kaca depan pecah dan pintu bagian kanan rusak.
22. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota Kodim
1620/Loteng yang lain serta pihak keluarga besar Terdakwa
menghadiri acara pemakaman almarhum Slamet Riyadi di Pemakaman
Umum Kubur JE Dusun Gerinduk, Kel. Renteng, Kec. Praya, Lombok
Tengah.
23. Bahwa benar pada besok harinya, setelah muatan batako
dipindahkan kemudian mobil Truck diberdirikan kembali, dan
selanjutnya mobil dinas Truck Isuzu Bison dijalankan kembali, ternyata
remnya masih berfungsi walaupun tidak sempurna.
24. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak kesatuan Kodim
1620/Loteng dan Terdakwa telah memberikan batuan kepada keluarga
almarhum Slamet Riyadi berupa :
Kesatuan Kodim 1620/Loteng memberikan bantuan uang duka
sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
Pribadi Terdakwa memberikan bantuan uang duka sebesar
Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), beaya rumah sakit sebesar
Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah); beras untuk selamatan
hari pertama s/d hari kesembilan seluruhnya sebanyak 4 karung dan
untuk selamatan hari ke-40 sebanyak 2 karung; kelapa 120 buah; air
mineral gelas sebanyak 20 dus.
25. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, karena para korban
tersebut seluruhnya masih keluarga besar Terdakwa.
Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Primair :
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Dakwaan Alternatif Kedua :
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka berat.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara
Subsidairitas, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair
terlebih dahulu.
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Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut,
mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis

Hakim

1. Unsur Kesatu : ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor”
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah ‘setiap
manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”
dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang
melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia
dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TA.1992/1993 di Rindam
IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat
Prada NRP.3930387400172, Terdakwa berdinas di Yonif Linud
502/Kostrad Mojokerto, Jawa Timur. Pada bulan Juli 2011 Terdakwa
dipindah-dinaskan ke Kodam IX/Udayana, lalu ke Korem 162/WB, dan
selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 1620/Loteng. Pada tahun
2014 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Regsus Babinsa. Setelah lulus
dilantik pangkat Serda, Terdakwa kembali
berdinas di Kodim
1620/Loteng. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara
ini, Terdakwa masih berdinas di Kodim 1620/Loteng hingga sekarang.
b. Bahwa benar pada saat kejadian, yang bertindak selasku
pengemudi mobil dinas Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang mengalami
kecelakaan lalu lintas terguling di jalanan menurun di daerah Dusun
Lenser, Desa Kuta, adalah Terdakwa.
c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa
adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
d. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera Nomor: Kep/14/ II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Hamdin, Serda NRP.3930387400172, dan Terdakwalah
orangnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu:
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan berrmotor”, telah
terpenuhi.
2. Unsur

Kedua

:

“Yang karena kelalaiannya
Kecelakaan Lalu Lintas”.

mengakibatkan
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- Bahwa kata “kelalaian” pada dasarnya sama dengan kata
“kealpaan”. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang
dimaksud dengan istilah “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kekurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas, sesuai
Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa selaku pengemudi, karena kekurang-hati-hatiannya,
kekurang-waspadaannya, keteledoran, ataupun karena kekhilafannya
telah mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta benda.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 di wilayah Kecamatan
Pujut, Lombok Tengah akan dilaksanakan proyek jambanisasi, yaitu
pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk digunakan masyarakat
umum di empat Desa di wilayah Kecamatan Pujut Lombok Tengah,
yang merupakan bantuan dari Kodim 1620/Loteng untuk masyarakat di
empat desa tersebut.
b. Bahwa benar sebelum dilaksanakan pembangunan MCK, terlebih
dahulu dipesan dan dikumpulkan material yang diperlukan dalam
pembangunan MCK tersebut. Namun sampai dengan hari Kamis
tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, ketika Danramil
1620-02/Pujut Kapten Inf Dewa Made Genjong (Saksi-I) meninjau ke
lokasi pembuatan MCK di Kampung Nelayan Desa Kuta Kec. Pujut,
Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong melihat batako yang diperlukan
untuk pembangunan MCK belum tersedia, sehingga pada sekira pukul
11.45 Wita Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong lalu menelepon
Pelda Aris selaku Batilog Kodim 1620/Loteng untuk meminta agar
segera dikirim material batako ke lokasi pembangunan MCK.
c. Bahwa benar pada waktu Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong
menelepon Pelda Aris pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016
sekira pukul 11.45 Wita, pada saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari
Pelda Aris Batilog Kodim 1620/Loteng, sehingga Terdakwa mendengar
perkataan Danramil 1620-02/Pujut Kapten Inf Dewa Made Genjong
yang meminta segera dikirim batako guna pembangunan proyek
jambanisasi di kampung Nelayan Kuta yang ada di wilayah Koramil
1620-02/Pujut.
d. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa melihat Pelda
Aris kesulitan kendaraan untuk mengangkut batako sebanyak 1000
(seribu) biji, sedangkan pemilik usaha pembuatan batako tersebut
adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Aknan, dan Sdr. Aknan
tidak mempunyai Truck besar yang bisa mengangkut sekaligus 1000
biji batako tersebut (karena yang dimiliki Sdr. Aknan hanya mobil pickup
kecil), maka Terdakwa lalu menyarankan kepada Pelda Aris agar
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menggunakan mobil dinas Truck Izusu Bison Noreg.5792-IX yang
dikemudikan Terdakwa untuk mengangkut 1000 (seribu) biji batako
tersebut dari pabrik batako ke lokasi pembangunan MCK di kampung
nelayan Desa Kuta yang berjarak sekira 15 km dari pabrik batako.
e. Bahwa benar atas saran Terdakwa tersebut Pelda Aris setuju, lalu
Pelda Aris memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut 1000 biji
batako dari pabrik batako di Desa Renteng, Praya guna diantarkan ke
lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Desa Kuta, hingga
kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa lalu membawa mobil
dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa
ke gudang pabrik batako milik Sdr. Aknan di Dusun Renteng, Kel.
Renteng, Kec. Praya, Loteng.
f. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di gudang pabrik batako,
Sdr. Aknan lalu menyuruh pekerja pabrik batako atas nama Sdr. Muhtar
(Saksi-II), Sdr. Saeful Bahri (Saksi-III), Sdr. Solihin (Saksi-IV), dan Sdr.
Slamet Riyadi untuk menaikkan 1000 biji batako tersebut ke atas mobil
dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa.
g. Bahwa benar setelah 1000 batako selesai dinaikkan ke atas mobil
dinas Truck Isuzu Bison, kemudian Saksi Muhtar, Saksi Saeful Bahri,
dan Sdr. Slamet Riyadi lalu duduk di atas tumpukan batako di bak
belakang Truck, sedangkan Saksi Solihin duduk di ruang kemudi di
samping kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan
mobil dinas Truck Isuzu Bison Noreg.5792-IX bermuatan 1000 biji
batako menuju ke lokasi pembangunan MCK di kampung nelayan Desa
Kuta yang berjarak sekira 15 km dari gudang pabrik batako di Dusun
Renteng, Praya.
h. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kampung nelayan Desa
Kuta, dalam perjalanan di jalan datar sejauh sekira 10 km, mobil Truck
Dinas Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa berjalan normal dan
rem berfungsi dengan normal. Setelah berjalan sekira 10 km di jalan
datar, pada sekira pukul 15.45 Wita mobil dinas Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa sampai di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kec.
Pujut, Loteng, NTB, yang kondisi jalannya mulai ada tanjakan dan
turunan.
i. Bahwa benar pada waktu jalan menanjak di tanjakan tertinggi mobil
dinas Truck Bison yang dikemudikan Terdakwa masih berjalan normal.
Namun ketika mobil dinas Truck Bison Noreg.5792-IX sampai di jalanan
menurun panjang di Dusun Lenser, Desa Kuta, Terdakwa merasakan
rem tidak berfungsi secara baik, dalam arti Terdakwa sudah berusaha
menginjak pedal rem hingga mentok (maksimal) sambil menarik rem
tangan, namun mobil Truck tetap saja berjalan tidak bisa berhenti dan
makin lama makin cepat, hingga Terdakwa berusaha mengoper
persneling ke gigi rendah agar mesin bisa membantu mengurangi
kecepatan, namun mobil tetap saja berjalan semakin kencang.
j. Bahwa benar pada waktu mobil dinas Isuzu Bison No.reg. 5792-IX
yang dikemudikan Terdakwa sampai di jalan menurun Dusun Lenser,
Desa Kuta, Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang
dikendarai Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong yang lalu menyuruh
Terdakwa agar berhenti. Namun oleh karena di jalan menurun mobil
tidak bisa berhenti, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi
Kapten Inf Dewa Made Genjong: “Tidak bisa Komandan”, sambil
Terdakwa berusaha tetap tenang mengendalikan mobilnya hingga
ujung jalan menurun
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k. Bahwa benar pada waktu mulai di jalan menurun dan mobil masih
belum berjalan kencang, sebenarnya Terdakwa bisa saja menghentikan
mobil Truck Isuzu Bison yang dikemudikannya dengan cara
menabrakkan ke tebing sebelah kiri jalan, namun hal itu tidak dilakukan
Terdakwa, karena Terdakwa merasa bisa mengendalikan mobil yang
dikemudikannya hingga ujung jalan turunan panjang. Namun ketika
mobil dinas Truck Isuzu Bison yang dikemudikan Terdakwa sampai di
jalan menurun menikung ke kiri, tiba-tiba muncul mobil jeep Toyota
Avanza dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa langsung
membelokkan setir ke kiri untuk menghindari bertabrakan dengan mobil
Toyota Avanza. Setelah mobil Avanza lewat, Terdakwa berusaha
kembali ke jalur semula dengan membelokkan setir ke kanan, namun
ternyata mobil Truck Isuzu Bison yang dikemudikannya terasa oleng,
sehingga Terdakwa berusaha kembali ke jalur semula dengan
membelokkan lagi setir ke kanan, namun tidak bisa karena mobil sudah
miring hingga kemudian mobil dinas Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa terguling ke kanan, lalu terseret sekira 50 (lima
puluh) meter, hingga kemudian mobil Truck Isuzu Bison yang
dikemudikan Terdakwa berhenti dalam posisi terguling ke kanan
melintang di tengah jalan turunan panjang, dan muatan 1000 biji batako
berserakan di jalan.
l. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut di atas menunjukkan
kekurang-hati-hatian, kekurang-waspadaan, keteledoran, ataupun
kekhilafan Terdakwa hingga mengakibatkan mobil dinas Truck Bison
No.reg. 5792-IX yang dikemudikannya mengalami kecelakaan lalu
lintas.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:
“Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”,
telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
- Bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah sudah
hilangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak
berfungsinya organ tubuh, seperti tidak ada denyut jantung, ataupun
tidak bernafas. Sedang yang dimaksud dengan “orang lain” adalah
bukan diri Terdakwa.
- Bahwa matinya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari
tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang karena kelalaiannya
menyebabkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan
lalu lintas.
- Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh
pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang
lain, menurut teori umum dalam ajaran ‘sebab-akibat’ yang
mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan
bahwa “fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak,
dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu“. Dengan
demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara
perbuatan itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi.
Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan
keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara
perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain
tersebut.
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan
Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini,
bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar dari ruang kemudi
mobil, Terdakwa melihat Saksi Muhtar, Saksi Saeful Bahri, dan Sdr.
Slamet Riyadi yang duduk di atas tumpukan batako di bak belakang
Truck seluruhnya terluka tertimpa batako dan sedang ditolong oleh
Saksi Kapten Inf Dewa Made Genjong beserta warga di sekitar lokasi
terjadinya kecelakaan, dan kemudian mereka segera membawa korban
ke Puskesmas Kuta dengan menumpang mobil yang melintas di jalan
tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Saksi Solihin pada waktu itu tetap
berada di tempat kejadian untuk menenangkan diri.
b. Bahwa benar setelah kondisi Terdakwa tenang, Terdakwa dan
Saksi Solihin diajak Pelda Aris menggunakan mobil Pelda Aris untuk
melihat kondisi korban di Puskesmas Kuta.
c. Bahwa benar setelah sampai di Puskesmas Kuta, Terdakwa
melihat kondisi Sdr. Slamet Riyadi sudah meninggal dunia, sedangkan
Saksi Muhtar dan Saksi Saeful Bahri mengalami luka parah, sehingga
Saksi Muhtar dan Saksi Saeful Bahri dirujuk ke RSUD Kota Praya
menggunakan mobil ambulance Puskesmas Kuta, sedangkan
Terdakwa dan beberapa anggota Kodim 1620/Loteng lalu menuju ke
rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan
santunan.
d. Bahwa benar akibat tergulingnya mobil dinas Isuzu Bison
No.reg.5792-IX yang dikemudikan Terdakwa telah menimbulkan
korban, yaitu:
1) Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia, sesuai visum et repertum
dari UPT Puskesmas Kuta Nomor: 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet,
yang intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap
seorang jenazah laki-laki bernama Slamet ditemukan keadaan lukaluka :
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran diameter 8 cm;
- Luka lecet pada dagu warna kemerahan ukuran 5 x 3 cm;
- Terdapat perdarahan aktif dari mulut dan telinga kiri;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran 1 x 1 cm;
Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul,
sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus
dilakukan pemeriksaan otopsi.
2) Sdr. Muhtar mengalami luka berat tulang paha kaki kanan patah,
sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr.
Muhtar, yang intinya menerangkan bahwa pada saat dilakukan
pemeriksaan ditemukan Fraktur femur dextra (patah pada kaki kanan),
lebam pada mata kiri, luka lecet pada tangan kanan, pada betis kiri dan
lutut, terdapat luka robek pada lutut kiri, yang tidak menutup
kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat. Sedangkan
Sdr. Solihin tidak mengalami luka hanya sedikit keseleo. Sedangkan
mobil dinas Truck Isuzu Bison No.reg.5792-IX mengalami kerusakan
pada bagian kaca depan pecah dan pintu bagian kanan rusak.
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e.
Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 sekira
pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota Kodim
1620/Loteng yang lain serta pihak keluarga besar Terdakwa
menghadiri acara pemakaman almarhum Slamet Riyadi di Pemakaman
Umum Kubur JE Dusun Gerinduk, Kel. Renteng, Kec. Praya, Lombok
Tengah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga: “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah
terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam
Dakwaan Primair, yaitu :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena
kelalaiannya
mengakibatkan
kecelakaan
lalu
lintas,
yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat
(4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan kelalaian
Terdakwa dalam memperhitungkan kemampuan peralatan kendali
mobil yang dikemudikannya dalam mengangkut beban berat yang
dibawanya dihubungkan dengan keadaan jalan yang akan dilaluinya.
- Bahwa dengan kondisi mobil dinas Truck Bison No.reg.5792-IX
yang sudah tua, Terdakwa mengangkut 1000 biji batako dalam sekali
angkut dari gudang pabrik batako di Dusun Renteng, Desa Renteng,
Kec. Praya, Lombok Tengah menuju ke tempat pembuatan MCK di
Kampung Nelayan Desa Kuta, Kec. Pujut, Lombok Timur yang berjarak
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sekira 15 km dengan kondisi topografi jalan campuran mendatar,
menanjak dan menurun sehingga diperlukan kondisi kendaraan yang
prima.
- Bahwa pada waktu melewati jalanan meurun panjang, dengan
kondisi kendaraan yang sudah tua dengan beban muatan yang cukup
berat, ketika melewati jalan menurun Terdakwa merasakan rem
kendaraan terasa kurang berfungsi, sehingga kendaraan tetap berjalan
walaupun Terdakwa sudah membantu pengereman dengan menarik
rem tangan dan memindahkan persneling ke gigi rendah. Dalam
keadaan demikian, seharusnya Terdakwa segera menghentikan
kendaraannya dengan berbagai cara, kalau perlu dengan menabrakkan
mobilnya ke tebing ketika kendaraan masih berjalan perlahan sebelum
kecepatan mobil menjadi semakin kencang dan tidak terkendali. Akan
tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa
yakin akan bisa mengendalikan mobil yang dikemudikannya hingga
ujung jalan menurun. Namun di luar perkiraan Terdakwa, tiba-tiba dari
arah berlawanan muncul mobil Avanza, sehingga dalam kecepatan
yang semakin kencang Terdakwa langsung membelokkan setir ke kiri
untuk menghindari tabrakan dengan mobil Avanza, lalu kemudian
Terdakwa membelokkan lagi setirnya ke kanan untuk kembali ke jalur
semula. Namun di luar perkiraan Terdakwa, ternyata mobil menjadi
oleng dan kemudian mobil terguling ke kanan, terseret hingga sekira 50
meter di jalanan menurun, dan kemudian berhenti dalam posisi
melintang di tengah jalan menurun, hingga mengakibatkan batako jatuh
berserakan di tengah jalan, dan tiga orang buruh batako yang
menumpang di atas tumpukan batako di bak belakang Truck
mengalami luka berat dan salah seorang dari mereka meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah
mengakibatkan Sdr. Slamet Riyadi meninggal dunia, Sdr. Muhtar
mengalami luka berat patah tulang paha kaki kanan, dan Sdr. Saeful
Bahri mengalami luka-luka, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan
mobil dinas Truck Isuzu Bison Noreg. 5792-IX mengalami kerusakan.
- Bahwa walaupun demikian Terdakwa telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan ikut mengurus pemakaman jenazah Sdr. Slamet
Riyadi dan membantu pelaksanaan acara-acara yang berkaitan dengan
perawatan jenazah menurut adat setempat dengan memberikan
bantuan berupa uang, beras, beaya pengobatan, dan lain-lain,
sehingga pihak korban dan keluarganya memaafkan perbuatan
Terdakwa dan mereka menghendaki agar Terdakwa tidak perlu lagi
dihukum.
Menimbang

: Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena
itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
kelalaiannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
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-

-

Terdakwa telah memberikan bantuan pribadi kepada korban berupa
uang duka sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), beaya obat
sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta serratus ribu rupiah), 6 karung
beras untuk beaya selamatan, kelapa sebanyak 120 biji, dan air
mineral gelas 20 dus;
Para korban masih keluarga besar Terdakwa;
Para korban dan keluarganya memaafkan Terdakwa dan
menghendaki agar Terdakwa tidak perlu lagi dihukum;
Terdakwa mengemudikan Truck dalam rangka melaksanakan tugas
proyek jambanisasi untuk membantu masyarakat.

Hal-hal yang memberatkan :
- Akibat kelalaian Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Slamet Riyadi
meninggal dunia, dan Sdr. Muhtar mengalami luka berat patah
tulang paha kaki kanan yang hingga sekarang belum bisa berjalan
dengan sempurna dan tidak bisa beraktifitas mencari nafkah.
Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di
atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan dinas di satuan
Kodim 1620/Loteng dan suasana kebathinan keluarga besar para
korban yang masih bersaudara dengan Terdakwa dan mereka telah
memaafkan kesalahan Terdakwa, dan bahkan mereka menghendaki
agar Terdakwa tidak perlu dihukum lagi, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Terdakwa tidak perlu melaksanakan pidananya di Lembaga
Pemasyarakatan Militer, namun cukup dicoba dengan melaksanakan
pidananya secara bersyarat.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
1.
Barang-barang :
1 (satu) unit truk 2½ Ton Izusu Bison Noreg. 5792-IX yang
digunakan Terdakwa untuk mengangkut 1000 biji batako yang
mengalami kecelakaan lalu lintas, yang merupakan milik dinas Kodim
1620/Loteng yang sudah dipinjam pakai oleh kesatuan Kodim
1620/Loteng, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada ’pemiliknya’
kesatuan Kodim 1620/Loteng.
2.
Surat-surat :
a.
1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember
2016 a.n. Sdr. Muhtar, yang intinya menerangkan bahwa pada saat
dilakukan pemeriksaan ditemukan Fraktur femur dextra (patah pada
kaki kanan), lebam pada mata kiri, luka lecet pada tangan kanan, pada
betis kiri dan lutut, terdapat luka robek pada lutut kiri, yang tidak
menutup kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat;
b.
1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember
2016 a.n. Sdr. Saeful Bahri, yang intinya menerangkan bahwa pada
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saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala, luka
robek pada alis bagian bawah sebelah kiri, yang tidak menutup
kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat;
c.
1 (satu) lembar visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuta
Nomor: 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet, yang intinya menerangkan
bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap seorang jenazah laki-laki
bernama Slamet ditemukan keadaan luka-luka :
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran diameter 8 cm;
- Luka lecet pada dagu warna kemerahan ukuran 5 x 3 cm;
- Terdapat perdarahan aktif dari mulut dan telinga kiri;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran 1 x 1 cm;
Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul,
sedangkan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus
dilakukan pemeriksaan otopsi.
Ternyata surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan
telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

: Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HAMDIN, Serda NRP.3930387400172,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
“Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan; dengan memerintahkan pidana tersebut
tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,
disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena
melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang
ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Barang-barang :
- 1 (satu) unit truk 2½ Ton Izusu Bison Noreg. 5792-IX, dikembalikan kepada
’pemiliknya’ kesatuan Kodim 1620/Loteng.

b.

Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr. Muhtar;
2) 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr. Saeful
Bahri;
3) 1 (satu) lembar visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuta Nomor:
800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2016 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
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Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim
Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172,
Panitera Pengganti M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP.17838/P serta di
hadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua
Cap/ttd
Muhammad Djundan, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP 556536
Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

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

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.17838/P

