PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor: 35-K / PM.III-14 / AD / VIII / 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, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANTONIUS KRISTIYANTO PATI KEY
Serma/21960190750677.
Bamin Koramil 1606-02/Tanjung (BP Makodim 1606)
Kodim 1606/Lobar.
Flores, 09 Juni 1977.
Laki-laki.
Indonesia.
Kristen Katholik.
Asrama TNI-AD Gebang,Kec. Cakranegara, Kota
Mataram NTB.

Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14Denpasar tersebut diatas :
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2 MataramNomor: BP-08/A07/IV/2017tanggal 05 April 2017 atas nama Serma Antonius Kristiyanto
Pati Key NRP.21960190750677.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor:
Kep/25/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar
Nomor: Sdak/34/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor: TAPKIM/36/PM.III14/AD/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/36/PM.III-14/AD/VIII/2017
tanggal 03 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III14Denpasar Nomor: Sdak/34/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 19 September 2017,
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

2
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Pengerusakan”, sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa barang-barang :
1) Pecahan 1 (satu) buah botol bir bintang;
2) Pecahan 1 (satu) buah kaca cermin;
Dirampas untuk dimusnahkan.
3) 1 (satu) buah bingkai cermin yang terbuat dari kayu,
Dikembalikan kepada Sdr. I Gusti Putu Ekadana, S.H. selaku Pemilik.
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Pledoi atau Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
Oditur Militer, sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa
Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur
Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.
5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa
bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon hukuman yang
seringan-ringannya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama: 1. Letkol Chk Edy
Purwanto, S.H., M.H. NRP.11940009701169; 2. Kapten Chk Dodi
Herdiana, S.H. NRP.21950150330376; 3. Lettu Chk Sri Hartata, S.H.
NRP.21990155910378;
4.
PNS
Ni
Wayan
Sariati,
S.H.
NIP.196311051996032001, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam
IX/Udayana Nomor: Sprin/165/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Surat
Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 21
Agustus 2017.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tujuh belas bulan
Pebruari tahun 2000 tujuh belas, atau setidak tidaknya dalam bulan
Pebruari tahun 2000 tujuhbelas, di Hotel dan Restoran Sayung di jalan
Bung Karno No. 31 Kota Mataram NTB, atau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III14Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
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Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995
melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Pom TNI AD Cimahi
Bandungselama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat
Sersan Dua, selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi MIliter, kemudian
berdinas di Pomdam I Bukit Barisan dan setelah beberapa kali mutasi
jabatan hingga terjadinya perkara ini sebagai Bamin Koramil 160602/Tanjung Kodim 1606/Lobar dengan Pangkat Serma NRP
21960190750677.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul
20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Jumarsi alias Linting (Saksi-5)
dengan maksud diajak minum bir sambil karaoke di Sayung Hotel dan
Restoran di jalan Bung Karno No. 31 Kota Mataram bersama dengan
Sdr. Jigo dan Sdr. Celek. Setelah tiba di Sayung Hotel dan Restauran
sekira pk. 22.00 Wita, Saksi 5 langsung memesan 4 (empat) botol bir
bintang , 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) bungkus rokok class
mild dan 1 (satu) bungkus kacang. Setelah 4 (empat) botol bir bintang
tersebut habis diminum, selanjutnya Terdakwa memesan lagi 6 (enam)
botol bir bintang dan diminum bersama-sama hingga habis.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Sdr. Yuliana (Saksi-2)
menyerahkan 2 (dua) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 375.000,(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 270.000,- (Dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran sejumlah Rp.
645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-5.
Saksi-5 yang saat itu tidak memiliki uang hanya diam saja, sehingga
Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan “Kamu ngajak saya
minum kok kamu ga ada uang, bikin malu saya saja sini saya yang
bayar”. Selanjutnya Terdakwa yang sedang emosi mengambil satu buah
botol Bir Bintang yang sudah kosong dan membanting bootol tersebut
ke lantai hingga pecah.
4. Bahwa kemudian Terdakwa membayar tagihan sebesar Rp.
645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) di kasir. Setelah
itu Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari ruangan Karaoke Hotel Sayung
tetapi pada saat Terdakwa berjalan melewati cermin kaca yang
menempel di dinding Hotel Sayung Terdakwa yang masih dalam
keadaan emosi menyikut kaca cermin yang menempel di dinding
tersebut dengan menggunakan siku tangan kiri Terdakwa hingga kaca
cermin tersebut pecah dan jatuh berantakan di atas lantai. Kaca cermin
dan botol bir yang telah dipecahkan atau dirusak oleh Terdakwa tidak
dapat dipergunakan lagi merupakan milik Hotel dan Restoran Sayung.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00
Wita, Saksi-2 dan Sdr. Sukran (Saksi-3) melaporkan kejadian
pengrusakan pada tanggal 17 Pebruari 2017 di Sayung Hotel dan
Restoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Haerol Masriadi
(Saksi-1) Manajer Sayung Hotel dan Restoran. Selanjutnya keesokan
harinya pada tanggal 19 Pebruari 2017 Saksi-1 melaporkan kepada
Sdr.I Gusti Putu Ekadana, S.H. (Saksi-4) selaku pemilik Sayung Hotel
dan Restoran.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa datang
ke Sayung Hotel dan Restoran dengan maksud mengganti kaca cermin
yang pecah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 kasir saying Hotel dan
Restoran. Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 untuk meminta maaf
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atas pengrusakan yang terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2017, namun
tidak pernah dibuat kesepakatan damai.
7. Bahwa selain pernbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan,
Terdakwa sering membuat keonaran dan keresahan di Hotek tersebut
yaitu sekira Tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan penusukan
terhadap Saksi-4 di Hotel dan Restoran Sayung dan diproses secara
hokum di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan dijatuhi pidana
penjara selama 6 (Enam) bulan serta Terdakwa jalani di Masmil
Surabaya. Selanjutnya sekira Tahun 2010 Terdakwa juga melakukan
pengrusakan kursi kayu milik Sayung Hotel dan Restoran, namun tidak
dilaporkan.
8. Bahwa atas tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di
Sayung Hotel dan Restoran, Saksi-1 selaku Manajer Sayung Hotel dan
Restoran melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2017/Idik tanggal 28
Pebruari 2017 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian uraian
dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya. Adapun hal yang
disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak
sengaja menyikut kaca cermin yang ditempelkan di dinding dekat meja
kasir, melainkan kaca cermin tersebut pecah karena tersenggol tangan
Terdakwa yang mau jatuh karena ditarik oleh Sdr. Jumarsi alias Linting.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian dakwaan
Oditur Militer, namun terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa
menghendaki agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi– I

: Namalengkap: HAEROL MASRIADI; Pekerjaan: Manajer Cafe Sayung;
Tempat,tanggal lahir:Mataram, 25 Desember 1982; Jenis kelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl.
Melawai II No.09 Gebang Baru, Kel. Pagesangan Timur, Kota Mataram,
NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa padasekira tahun
2003/2004, karena Terdakwa sering berkunjung ke Café Sayung tempat
Saksi bekerja, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di Café Sayung pada tahun 2003 hingga
sekarang. Setelah Saksi bekerja di Café Sayung, pada tahun 20032004 Saksi melihat Terdakwa sering datang berkunjung ke Café Sayung
untuk minum bir dan berkaraoke bersama kawan-kawannya, dan setiap
berkunjung ke Café Sayung, Terdakwa sering berteriak-teriak dan
membuat gaduh, sehingga mengganggu pengunjung lainnya.
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3. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah membuat kegaduhan,
kemudian berkelahi dengan Sdr. I Gusti Putu Ekadana selaku Pemilik
Café, hingga Sdr.I Gusti Putu Ekadana ditusuk dengan pecahan botol
oleh Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa disidangkan di Pengadilan
Militer Denpasar.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Terdakwa juga membuat gaduh
lagi dengan merusak kursi di Café Sayung, namun masalah tersebut
diselesaikan secara damai, dan Terdakwa mengganti kursi yang rusak
tersebut dengan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).
5. Bahwa walaupun Terdakwa sering membuat gaduh, namun
Terdakwa selalu membayar minuman yang Terdakwa beli, dan
Terdakwa juga tidak pernah meminta uang ke Café.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya pemarah,
sehingga Saksi maupun karyawan Café takut dan tidak berani menegor
Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul
09.00 Wita, ketika Saksi masih berada di rumah Saksi, Saksi mendapat
informasi dari Sdri. Yuli dan Sdr. Sukron, bahwa pada hari Jum’at
malam tanggal 17 Feruari 2017 sekira pukul 24.00 Wita, ketika Sdri.Yuli
dan Sdr. Sukran sedang bertugas melayani para pengunjung Café
Sayung, Terdakwa marah-marah pada kawannya dan kemudian
Terdakwa melakukan pengerusakan barang milik Café Sayung.
8. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi lalu bergegas menuju ke Café
Sayung. Setelah sampai di Café Sayung Saksi melihat barang-barang
di Café Sayung yang dirusak oleh Terdakwa, yaitu berupa kaca cermin
pecah dan ada pecahan botol bir yang masih berserakan di lantai
Café.Menurut penjelasan Sdri. Yuli, botol bir pecah karena dilempar
oleh Terdakwa, dan kaca cermin pecah karena disikut oleh Terdakwa,
dan selanjutnya Saksi mengumpulkan pecahan botol bir dan kaca
cermin tersebut ke dalam suatu tempat.
9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi
melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada Sdr.I Gusti Putu
Ekadana selaku pemilik Café Sayung, lalu Sdr. I Gusti Putu Ekadana
datang ke Café Sayung untuk melihat keruskan yang terjadi di Café
Sayung.Pada waktu Sdr. I Gusti Putu Ekadana dating ke Café Sayung
tersebut, Saksi melihat Terdakwa juga datang ke Café Sayung, lalu
Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. I Gusti Putu
Ekadana, namun pada waktu itu tidak ada penyelesaian secara
kekeluargaan.
10. Bahwa kemudian atas perintah Sdr. I Gusti Putu Ekadana, pada
tanggal 28 Februari 2017 Saksi melaporkan kejadian pengerusakan
barang-barang milik Café Sayung yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.
11. Bahwa akibat perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh
Terdakwa di Hotel dan Restoran (Café) Sayung tersebut, kaca cermin
pecah, botol bir pecah, dan pengunjung pada pergi.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motivasi Terdakwa melakukan
pengerusakan ataupun membuat gaduh di Café Sayung.
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Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi – II

: Namalengkap: YULIANA; Pekerjaan: Swasta (Waitress Café Sayung);
Tempat,tanggal lahir:Lombok Barat, 10 Juli 1985; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal: Jl. Candi Pawon No.17 Desa Getap Barat, Kelurahan Cakra
Selatan, Kota Mataram, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Hotel dan
Restoran (Café) Sayung, karena Terdakwa sering berkunjung ke Café
Sayung untuk minum bir dan menyanyi, sedangkan Saksi sebagai
karyawan (waitrees) di Café Sayung, dan Saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Waitress di Café Sayung sejak sekira
tahun 2004 dengan tugas melayani pengunjung Café Sayung yang ingin
minum bir maupun yang ingin memesan lagu-lagu untuk berkaraoke.
Jumlah karyawan di Café Sayung sekira 6 (enam) orang, yang terdiri
dari dua orang Satpam dan empat orang pelayan Café.Pada waktu
kejadian yang menjadi perkara ini, saat itu yang ada di Café melayani
pengunjung ada dua orang, yatu Saksi dan Sdr. Sukran.Sedangkan Sdr.
Haerol Masriadi tidak ada di Café.
3. Bahwa selama Saksi bekerja di Café Sayung sejak tahun 2004,
Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke Café Sayung untuk
minum bir dan berkaraoke, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa
orangnya pemarah dan sering membuat kegaduhan di Café Sayung,
yaitu antara lain Terdakwa suka berteriak-teriak, melempar botol,
ataupun memecahkan gelas jika kemauannya tidak segera dituruti. Jika
memesan lagu untuk berkaraoke Terdakwa tidak mau mengantri atau
menunggu giliran, melainkan jika Terdakwa ingin bernyanyi, Terdakwa
langsung saja mengambil alih mikrofon untuk bernyanyi karaoke.
Perbuatan Terdakwa tersebut sering menimbulkan kegaduhan diantara
pengunjung Café, yang akibatnya pengunjung Café menjadi
meninggalkan Café.
4. Bahwa aturan yang berlaku di Café Sayung, untuk bernyanyi
karaoke harus menunggu giliran sesuai urutan nomor meja, akan tetapi
Terdakwa sering tidak mau mengikuti aturan main tersebut. Kadangkadang setelah Terdakwa bernyanyi, baru berselang dua meja
Terdakwa sudah mau bernyanyi lagi, sehingga pengunjung yang lain
protes lalu terjadi kegaduhan.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul
22.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa datang ke Cafe Sayung, di Jl. Bung
Karno No. 31 Mataram bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, yaitu:
dua laki-laki dan satu orang perempuan yang semuanya tidak Saksi
kenal, lalu kemudian mereka duduk di meja No.8. Kemudian Saksi
selaku Pelayan Café langsung mendekati meja Terdakwa dan kawankawannya sambil bertanya: “Mau minum apa Bang”, yang dijawab oleh
Terdakwa: “Tanya saja teman saya mbak”, yang kemudian dijawab oleh
teman Terdakwa: “Bir empat botol, rokok ‘Surya 12’ dua bungkus, ‘Klas
Milk’ satu bungkus, dan kacang kulit satu bungkus mbak”, dan
selanjutnya Saksi mengantarkan pesanan Terdakwa dan kawan-
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kawannya tersebut ke meja nomor 8 tempat duduk Terdakwa dan
kawan-kawannya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya sambil minum bir
memesan sebuah lagu untuk berkaraoke. Namun setelah Saksi
memutarkan lagu yang dipesan Terdakwa, Terdakwa langsung
berteriak-teriak “Kenapa sound systemnya jelek sekali”. Melihat sikap
Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak enak dengan pengunjung Café
yang lain, yang pada malam itu cukup ramai, yang merasa terganggu
dengan sikap Terdakwa tersebut.
7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.30 Wita salah seorang
teman Terdakwa yang panggilannya Aris mendekati Saksi danmeminta
bill atau rincian harga barang yang mereka beli, lalu Saksi memberikan
bill yang nominalnya sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah). Namun setelah bill diberikan, Sdr. Aris tidak langsung
membayar, tetapi Sdr. Aris mengatakan kepada Terdakwa bahwa birnya
sudah dia bayar. Kemudian Terdakwa memesan lagi Bir Bintang
sebanyak 6 (enam) bootol yang langsung Saksi antarkan ke meja
Terdakwa dan kawan-kawannya.
8. Bahwa setelah minuman birnya habis, pada sekira pukul 23.50 Wita
Terdakwa dan kawan-kawannya bermaksud mau pulang. Oleh karena
minuman yang dipesan belum dibayar, maka Saksi lalu mengatakan
kepada Terdakwa bahwa minumannya belum dibayar. Oleh karena
minuman yang dipesan oleh kawan-kawan Terdakwa tersebut ternyata
belum dibayar, Terdakwa menjadai marah pada kawan-kawan
Terdakwa,kemudian sambil berdiri Terdakwa membanting satu botol bir
yang sudah kosong ke lantai Café, lalu Terdakwa berjalan menuju ke
tempat Saksi meminta bill 6 botol bir bintang yang dipesan Terdakwa
sendiriseharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Kemudian oleh karena teman-teman Terdakwa tidak ada yang
membawa uang, maka sambil marah-marah pada Sdr. Aris,Terdakwa
lalu membayar seluruh barang yang dipesan Terdakwa dan kawankawannya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.645.000,-(enam ratus
empat puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Aris ke lorong di
samping/belakang ruangan kasir tempat Saksi berdiri, lalu Saksi
mendengan salah seorang kawan Terdakwa mengajak Terdakwa
pulang, karena tidak enak ada provost Polda NTB yang duduk di salah
satu meja memperhatikan Terdakwa dan kawan-kawan, namun
Terdakwa malah mengatakan antara lain: “Saya tidak takut sama
Provost Polda”, lalu Terdakwa sambil berjalan langsung menyikut
dengan tangan kirinya kaca cermin yang tergantung di dinding lorong
samping ruangan kasir hingga kaca cermin tersebut menjadi pecah
berserakan di lantai, dan selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya
langsung pergi meninggalkan Café Sayung.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Café Sayung
mengalami kerugian berupa satu botol bir kosong pecah, satu kaca
cermin yang tergantung di dinding Korong samping ruang kasir pecah,
dan Café Sayung citranya kurang aman dan sering ribut, sehingga
pengunjung Café pada pergi meninggalkan Café.
11. Bahwa botol bir yang sudah dibeli oleh pengunjung adalah milik
Café, karena yang dibeli oleh pengunjung adalah airnya.
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12. Bahwa walaupun Terdakwa sering membuat kegaduhan, namun
Terdakwa selalu membayar barang ataupun bir yang ia beli, dan
Terdakwa tidak pernah meminta uang pada Café tersebut.
13. Bahwa beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2008
Terdakwa pernah memvbuat kegaduhan dan kemudian berkelahi
dengan Sdr. I Gusti Putu Ekadana pemilik Hotel dan Restoran Sayung
tempat Saksi bekerja, hingga Sdr. Putu Ekadana terluka dan Terdakwa
disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar, dan Terdakwa sempat
menjalani hukuman penjara.
Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal
sebagian, yaitu:
- Terdakwa tidak sengaja menyikut kaca cermin, akan tetapi pada
waktu itu Terdakwa bermaksud mendorong Sdr. Jumarsi alias Linting.
Namun oleh karena Sdr. Linting memegangi tangan Terdakwa,
Terdakwa ikut tertarik Sdr. Linting yang mau jatuh hingga tangan
Terdakwa menyenggol kaca cermin yang tergantung di dinding lorong
tempat Terdakwa mendorong Sdr. Linting.
- Pada waktu itu pengunjung yang lain tidak ada yang memperhatikan
ketika Terdakwa memecahkan botol bir maupun kaca cermin, dan juga
tidak ada yang meninggalkan Café akibat perbuatan Terdakwa tersebut,
mungkin karena mereka sedang asyik menyanyi ataupun
mendengarkan lagu-lagu yang suaranya keras.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada
keterangannya.
Saksi- III

: Nama lengkap: SUKRAN; Pekerjaan: Swasta (Kasir Café Sayung);
Tempat, tanggal lahir: Terong Tawah Timur, Lombok Barat, 04 Februari
1990; Jenis kelamin:Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Dusun Terong Tawah Timur, Desa Terong
Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, yaitu
ketika Saksi mulai bekerja sebagai Kasir di Café Sayung milik Sdr. I
Gusti Putu Ekadana, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak
pernah melihat Terdakwa membuat kegaduhan di Café Sayung tempat
Saksi bekerja. Namun menurut cerita karyawan Hotel dan Restoran
/Café Sayung yang sudah lama, katanya dulu Terdakwa sering
membuat keributan di Café Sayung,hingga katanya Terdakwa pernah
dipenjara karena berkelahi dengan Sdr. I Gusti Putu Ekadana selaku
pemilik Café hingga Sdr. Ekadana tertusuk pecahan botol birdi Café
Sayung miliknya tersebut.
3.
Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul
24.00 Wita ketika Saksi berada di dalam ruangan Kasir Café Sayung,
Saksi mendengar suara benda kaca pecah, lalu Saksi keluar dari
ruangan Kasir menuju ke tempat asal suara di lorong samping ruangan
Kasir, lalu Saksi melihat kaca cermin yang menempel di dinding lorong
samping ruangan Kasir sudah dalam keadaan pecah berserakan di
lantai lorong dan juga ada pecahan botol bir di sekitar tempat tersebut,
sehingga Saksi lalu membersihkan pecahan kaca dan botol bir yang
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berserak di lantai Café tersebut dengan memasukkannya ke dalam
kantong kresek.
4.
Bahwa menurut penjelasan Sdri. Yuliana yang melihat kejadian
tersebut, katanya yang memecahkan botol bir dan kaca cermin tersebut
adalah Terdakwa.Namun Saksi tidak tahu bagaimana caranya
Terdakwa memecahkan barang-barang milik Café tersebut.Atas
kejadian tersebut Saksi tidak melaporkan kepada Sdr.I Gusti Putu
Ekadana selaku Pemilik Café.
5.
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, Saksi disuruh
oleh Manajer Sayung Hotel dan Restaurant atas nama Sdr. Haerol
Marsidi untuk menanyakan kepada tukang kaca berapa biaya
penggantian kaca sesuai ukuran bingkai kaca yang dipecahkan oleh
Terdakwa. Setelah Saksi tanyakan kepada tukang kaca, ternyata beaya
perbaikannya adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu
Saksi melaporkan besarnya beya perbaikan kaca tersebut kepada Sdr.
Haerol Marsidi.
6.
Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Saksi melihat
Terdakwa datang ke Café Sayung, dan kemudian Terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada
Saksi, dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Haerol Marsidi, lalu Sdr.
Marsidi mengatakan kepada Saksi: “Simpan saja dulu uang itu atau
berikan ke kantor”. Oleh karena pada waktu itu kantor sudah tutup,
maka uang tersebut lalu Saksi simpan.
7.
Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. I Gusti Putu Ekadana selaku
pemilik Café merasa sangat keberatan dengan perilaku Terdakwa yang
telah berulangkali melakukan perusakan dan keributan di Café tempat
usaha Sdr. Ekadana.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.
Saksi- IV

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: I GUSTI PUTU EKADANA; Pekerjaan: Pengacara /
Pemilik Hotel dan Restaurant (Café) Sayung; Tempat, tanggal lahir:
Mataram, Lombok Barat, 23 September 1958; Jenis kelamin:Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl.
Anggrek No.10 Mataram, Lombok Barat, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2008 di
Hotel dan Restaurant (Café) Sayung milik Saksi dalam hubungan antara
Pemilik dan pengunjung Café, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada sekira tahun 1993 Saksi membangun dan membuka
usaha Hotel dan Restaurant (Café) Sayung di Jl. Bung Karno Nomor 31
Kota Mataram, NTB. Hotel tersebut terdiri dari 8 kamar dan satu ruang
Restaurant ukuran 12 x 12 m yang lebih dikenal dengan sebutan Café
Sayung. Di Café Sayung tersebut dijual minuman bir dan makanan
kecil serta disediakan karaoke.
3.
Bahwa untuk mengamankan Cafe Sayung tersebut Saksi
mempekerjakan dua orang Satpam dan beberapa karyawan lain yang
tugasnya melayani pengunjung Café. Untuk pengamanan Café, Saksi
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juga bekerja sama dengan Polsek Mataram yang lokasinya di depan
atau di seberang jalan Café Sayung yang ikut memantau keamanan
Café Sayung.
4.
Bahwa sesuai informasi dari karyawan Saksi, sejak tahun 2004 s/d
2005 Terdakwa sering berkunjung ke Café Sayung untuk minum bir dan
berkaraoke, dan kalau Terdakwa berkunjung ke Café Sayung,
Terdakwa sering membuat keributan. Atas sikap Terdakwa tersebut
Saksi pernah melaporkan ke Polsek Mataram, namun tidak ada
tanggapan dari Polsek Mataram dengan alasan Terdakwa adalah
anggota TNI.
5.
Bahwa pada tahun 2008, oleh karena Terdakwa membuat
keributan dengan pengunjung yang lain di Café Sayung, Saksi
menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu. Namun pada
waktu Saksi berkelahi dengan Terdakwa satu lawan satu, ternyata ada
teman Terdakwa yang memukul kepala Saksi dari belakang hingga
Saksi terjatuh ke lantai, dan dalam keadaan Saksi tak berdaya karena
terjatuh tersebut, Terdakwa masih tega menusuk Saksi menggunakan
botol bir yang dipecah hingga Saksi harus dirawat di Rumah Sakit
selama beberapa hari, dan kemudian berlanjut Saksi berobat hingga ke
Singapura, karena ada syaraf yang terganggu yang jika tidak diobati
dapat mengakibatkan lumpuh. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut,
Terdakwa diproses hukum, lalu Terdakwa disidangkan di Dilmil III-14
Denpasar, dan selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 6 bulan.
6.
Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara, pada tahun 2010
Terdakwa membuat kegaduhan lagi hingga Terdakwa merusak dua
buah kursi yang ada di Café Sayung. Atas perbuatan Terdakwa
tersebut, kesatuan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf,kemudian
permasalahan tersebut diselesaikan secara damai dan Terdakwa
mengganti dua buah kursi milik Café Sayung yang telah dirusak
Terdakwa.
7.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017, Saksi
mendapat laporan dari Manajer Café Sayung atas nama Sdr. Haerol
Masriyadi yang melaporkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2017
sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa telah melakukan lagi perusakan di
Hotel dan Restorant (Café) Sayung milik Saksi.
8.
Bahwa atas laporan Sdr. Haerol tersebut, pada hari Senin tanggal
20 Februari 2017 Saksi dating ke Hotel dan Restorant Sayung milik
Saksi untuk melihat barang-barang apa saja yang telah dirusak oleh
Terdakwa. Setelah sampai di Hotel dan Restorant (Café) Sayung, Saksi
melihat barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah berupa
1 (satu) buah botol bir merk Bintang dan 1 (satu) buah kaca cermin
telah dipecahkan oleh Terdakwa.
9.
Bahwa sesuai keterangan karyawan Saksi di Café Sayung, yang
menyebabkan
Terdakwa
melakukan
pengerusakan
dengan
memecahkan satu botol bir kosong dan satu kaca cermin yang
menempel di dinding Café adalah karena Terdakwa marah pada
temannya yang berjanji mentraktir minum Terdakwa dan kawan-kawan
di Café Sayung, tetapi ternyata temannya tersebut tidak membawa
uang, sehingga Terdakwa malu, lalu Terdakwa yang membayar
minuman yang diminum oleh teman-teman Terdakwa tersebut.
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10. Bahwa ketika Saksi datang ke Café Sayung pada tanggal 20
Februari 2017 tersebut, Terdakwa dating menemui Saksi di Café
Sayung untuk meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut
dan Terdakwa berjanji kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya. Namun oleh karena Terdakwa telah
berulangkali berbuat keonaran, melakukan pengerusakan, dan
membuat resah tamu yang datang di Café Sayung milik Saksi, maka
Saksi mengatakan akan tetap meneruskan permasalahan ini ke jalur
hukum.
11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku prajurit TNI bersikap
terlalu arogan dan merusak citra TNI di mata masyarakat. Walaupun
begitu kesatuan Terdakwa selalu berusaha melindungi Terdakwa
dengan meminta kepada Saksi agar permasalahan ini tidak dibawa ke
pengadilan, namun Saksi berkeras tetap membawa permasalahan ini ke
pengadilan.
12. Bahwa menurut Saksi, sebenarnya kerugian materi yang timbul
akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak seberapa, namun dampak
perbuatan Terdakwa yang sering membuat kegaduahn di Café Sayung
milik Saksi tersebut sangat besar, karena Hotel dan Restaurant (Café)
Sayung terkesan tidak aman dan gaduh terus, sehingga pengunjung
akan berpindah ke tempat lain.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa sering membuat
kegaduhan di tempat usaha Saksi, karena Terdakwa tidak pernah
berbicara kepada Saksi apa sebenarnya yang diinginkan Terdakwa.
Sepengetahuan
Saksi,
Terdakwa
orangnya
pemarah
dan
temperamental.
Atas keterangan Saksi-IV
membenarkan seluruhnya.
Saksi-V

tersebut

di

atas,

Terdakwa

: Nama lengkap: JUMARSI alias LINTING; Pekerjaan: PNS Dinas PU
Lombok Barat; Tempat, tanggal lahir: Mataram, Lombok Barat, 26Juni
1973; Jenis kelamin:Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:
Islam; Tempat tinggal: Jl. Amir Hamzah Rt.003 Rw.006 Karang Sukun,
Kec/Kota Mataram, Lombok Barat, NTB.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, karena
Terdakwa sering mengantar isterinya belanja di Pasar Karang Sukun,
dan Saksi juga sering mengantar isteri berbelanja di Pasar Karang
Sukun, sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertemu, mengobrol, dan
kebetulan mempunyai kegemaran yang sama, yaitu sama-sama suka
minum tuak. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
2.
Bahwa selain sering bertemu di Pasar, Terdakwa juga sering
berkunjung ke rumah Saksi di Karang Sukun untuk bersama-sama
minum tuak.
3.
Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi bersama
teman-teman pernah satu kali berkunjung ke Café Sayung untuk minum
minuman keras dengan tujuan ingin sekali-sekali bersenang-senang
dengan kawan-kawan mencari suasana baru.
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4.
Bahwa pada hari Jum’at siang tanggal 17 Februari 2017, ketika
Saksi bersama Sdr. Jigo dan Sdr. Celek berada di Pasar Karang Sukun,
Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Wayan Rudi untuk
meminta agar Sdr. Wayan Rudi segera membayar hutangnya pada
Saksi sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Atas
permintaan Saksi tersebut Sdr. Wayan Rudi berjanji akan membayar
hutangnya pada Saksi nanti malam, lalu Saksi mengatakan kepada Sdr.
Wayan Rudi bahwa Saksi akan menunggu pembayaran hutang Sdr.
Wayan Rudi di Café Sayung Jl. Bung Karno Mataram, yang dijawab
Wayan Rudi: “Iya”.
5.
Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita
Saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ikut minumminum di Café Sayung, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita
Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi bersamasama dengan Terdakwa, Sdr. Jigo, teman wanita Sdr. Jigo, dan Sdr.
Celek bersama-sama berangkat ke Café Sayung untuk besenangsenang minum-minuman bir sambil berkaraoke.
6.
Bahwa setelah sampai di Café Sayung, Saksi langsung memesan
minuman berupa 4 (empat) botol bir dan rokok dan selanjutnya Saksi
dan kawan menikmati bir tersebut sambil berkaraoke dan menunggu
kedatangan Sdr. Wayan Rudi yang akan membayar hutangnya pada
Saksi. Setelah 4 botol bir yang dipesan Saksi habis diminum, Terdakwa
memesan lagi bir sebanyak 6 (enam) botol, lalu Saksi dan kawan-kawan
melanjutkan minum dan berkaraoke
7.
Bahwa oleh karena ditunggu-tunggu Sdr. Wayan Rudi yang
berjanji akan membayar hutangnya pada Saksi belum juga datang ke
Café Sayung, sedangkan waktu itu Saksi hanya membawa uang
sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), maka Saksi menjadi
gelisah, lalu Saksi menelepon ke HP Sdr. Wayan Rudi, namun ternyata
HP Sdr. Wayan Rudi tidak aktif, sehingga Saksi menjadi bingung, lalu
Saksi mengatakan kepada Terdakwa: “Bang maaf, gimana nih, Saya
tidak ada uang, teman Saya yang mau bayar hutang HPnya tidak aktif,
kalau bisa kita bon aja dulu”.
8.
Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa langsung
marah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: “Jangan bikin malu
Saya”, sambil Terdakwa mengambil botol bir yang sudah kosong dari
atas meja Saksi dan kawan-kawan, dan kemudian Terdakwa
membanting botol bir tersebut ke lantai Café hingga botol bir menjadi
pecah berserakan di lantai Café.
9.
Bahwa setelah minuman bir habis, Terdakwa dengan mimik muka
yang masih marah lalu membayar minuman bir yang telah diminum
Saksi dan kawan-kawan ke petugas Kasir, selanjutnya Terdakwa, Saksi
dan kawan-kawan bermaksud pulang.
Namun sebelum pulang
Terdakwa berjalan menuju Toilet melewati lorong di samping ruang
Kasir, yang di dinding lorong menuju Toilet tersebut ada tergantung
kaca cermin.
10. Bahwa oleh karena Saksi merasa bersalah pada Terdakwa, dan
Terdakwa terlihat masih marah pada Saksi, maka pada waktu Terdakwa
berjalan di lorong menuju Toilet tersebut, Saksi berusaha mendekati
Terdakwa sambil mengatakan: “Bang maaf Bang, besok Saya ganti
uangnya Bang”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: “Kamu ini,
Kamu yang ajak Saya ke Sayung, kok Saya yang bayar”, sambil
Terdakwa memegang dan menarik krah baju Saksi. Oleh karena Saksi
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takut dipukul oleh Terdakwa yang sedang marah, maka Saksi lalu
memegang erat-erat kedua tangan Terdakwa dengan maksud agar
Terdakwa tidak bisa memukul Saksi.Namun ternyata Terdakwa
mendorong Saksi hingga Saksi terdorong mau jatuh.Oleh karena pada
waktu mau jatuh tersebut Saksi tetap memegang erat kedua tangan
Terdakwa, maka Terdakwa pun ikut tertarik tangan Saksi hingga
Terdakwa juga ikut mau jatuh, dan tangan kiri Terdakwa menyenggol
kaca cermin yang tergantung di dinding lorong samping ruang Kasir
yang menuju ke Toilet, hingga kaca cermin tersebut pecah berserakan
di lantai lorong menuju Toilet. Selanjutnya Terdakwa, Saksi, Sdr. Jigo,
dan Sdr. Celek, serta satu orang wanita temannya Sdr. Jigo langsung
pulang ke rumah masing-masing.
11. Bahwa Saksi baru dua kali berkunjung ke Café Sayung, yaitu yang
pertama sekira dua bulan sebelum kejadian ini tidak bersama
Terdakwa, dan yang kedua bersama Terdakwa yang kemudian menjadi
perkara ini.
Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba
PK Tahun 1995/1996 di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah lulus dan
dilantik dengan pangkat Serda NRP.21960190750677 dilanjutkan Dik
Kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi selama 5 bulan, Terdakwa
berdinas di Pomdam-I/BB ditempatkan di Denpom-I/4 Sibolga,
Sumatera Utara, lalu Terdakwa dipindahkan lagi ke Subdenpom I/4-2
Tarutung, Sumut, hingga pangkat Sertu. Pada tahun 1999, ketika di
Aceh dibentuk Kodam Iskandar Muda yang baru, Terdakwa dipindahkan
ke Kodam Iskandar Muda lalu ditempatkan di Kodim 0103 Aceh Utara.
Pada tahun 2002 Terdakwa dipindahkan ke Kodam IX/Udayana Bali,
dan empat bulan kemudian Terdakwa dipindahkan lagi ke Korem
162/WB, dan kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dipindahkan ke
Kodim 1606/Lombok Barat di Mataram. Pada waktu melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma
masih berdinas di Kodim 1606/Lobar hingga sekarang.
2.
Bahwa ketika masih berdinas di Sumatera Utara, Terdakwa
menikah dengan seorang wanita bermarga Siregar. Dari pernikahan
tersebut Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan
sekarang kelas 1 SMA, dan yang kedua laki-laki sekarang kelas 2 SMP.
3.
Terdakwa menyadari mempunyai sifat yang temperamental, cepat
marah, tetapi juga cepat sadar dan cepat menyesal. Kalau marah
Terdakwa suka berbicara keras dan membanting sesuatu yang
Terdakwa pegang. Akibat sifat Terdakwa tersebut, isteri dan anak-anak
Terdakwa menjadi tertekan dan malu, karena Terdakwa sering
bermasalah dengan orang lain.
4.
Bahwa setelah Terdakwa pindah berdinas di Kodim 1606/Lobar
pada tahun 2003, Terdakwa sering datang ke Café Sayung (Sayung
Hotel dan Restaurant) yang terletak di Jl. Bung Karno Nomor 31
Mataram, Lombok Barat, untuk minum bir dan berkaraoke bersama
teman-teman sipil Terdakwa.Pada waktu minum bir dan berkaraoke di
Café Sayung, Terdakwa sering marah-marah jika pelayanan di Café
tidak sesuai dengan yang diinginkan Terdakwa. Walaupun Terdakwa
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sering marah-marah di Café Sayung, namun Terdakwa selalu
membayar sesuai harga yang ditentukan café, dan Terdakwa tidak
pernah meminta sesuatu dari Café Sayung maupun dari Café lain yang
pernah Terdakwa kunjungi.
5.
Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah ribut dengan
pengunjung yang lain di Café Sayung, hingga kemudian Terdakwa
ditantang berkelahi oleh Sdr. I Gusti Putu Eka Dana, S.H. selaku pemilik
Hotel dan Restaurant (Café) Sayung.Dalam perkelahian tersebut
Terdakwa berhasil menusuk perut Sdr.I Gusti Putu Eka Dana
menggunakan pecahan botol bir, hingga Sdr.I Gusti Putu Eka Dana
jatuh dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit.Atas perbuatan Terdakwa
tersebut, Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
dan Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6
(enam) bulan.Hukuman tersebut telah Terdakwa laksanakan pada tahun
itu juga di Masmil Surabaya di Sidoarjo.
6.
Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kembali membuat keributan di
Café Sayung, hingga Terdakwa membanting kursi yang Terdakwa
duduki hingga rusak. Setelah melakukan pengerusakan kursi di Café
Sayung, Terdakwa segera meminta maaf kepada pemilik Café Sayung
(Sdr. I Gusti Putu Eka Dana), hingga kemudian permasalahan tersebut
diselesaikan secara damai, dan Terdakwa membayar ganti rugi berupa
uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7.
Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul
20.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM BRI di Asrama TNI-AD Gebang,
Kota Mataram untuk mengambil uang guna membayar angsuran
sepeda motor anak Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah
sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Linting (nama panggilan)
yang bertanya: “Dimana posisi Bang?”, yang dijawab Terdakwa: “Saya
ada di rumah”, lalu Sdr. Linting mengatakan: “Saya tunggu di Pasar
Karang Sukun Bang”.
8.
Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Linting di Pasar Karang
Sukun, ternyata di Sdr. Linting bersama dengan dua orang temannya
atas nama Sdr. Jigo dan Sdr. Celek, yang kemudian mereka mengajak
Terdakwa ke Café Sayung untuk mencari hiburan minum bir dan
berkaraoke.
9.
Bahwa setelah sampai di Café Sayung, Sdr. Linting lalu memesan
minuman jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan rokok satu bungkus,
dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr.
Celek bersama-sama meminum bir dan rokok yang telah dipesan
tersebut. Setelah empat botol bir habis diminum, Terdakwa memesan
lagi enam botol bir, dan kemudian diminum bersama-sama sambil
berbincang-bincang dan berkaraoke.
10. Bahwa setelah hari sudah larut malam, pelayan Café menghampiri
meja Terdakwa dan kawan-kawan untuk kemudian memberikan bill
(tagihan) pesanan minuman sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing
sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
danRp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Linting.
11. Bahwa oleh karena setelah menerima tagihan pesanan minuman
dari pelayan Café, Terdakwa melihat Sdr. Linting hanya tengak-tengok
saja dan tidak segera membayar tagihan tersebut, maka Terdakwa lalu
mengatakan kepada Sdr. Linting: “Bayar sudah”. Atas perkataan
Terdakwa tersebut, Sdr. Linting mengatakan:“Bang maaf, gimana nih,
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Saya tidak ada uang, teman Saya yang mau bayar hutang HPnya tidak
aktif”. Mendengar perkataan Sdr. Linting tersebut Terdakwa marah, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Linting: “Kamu ngajak Saya minum
kok kamu gak ada uang”, lalu Sdr. Linting mengatakan: “Bang, kalau
bisa kita bon aja dulu”, sehingga Terdakwa semakin marah dan
mengatakan: “Bikin malu Saya saja, sini saya bayar”, sambil Terdakwa
mengambil satu botol bir “Bintang” kosong di atas meja Terdakwa, lalu
Terdakwa membanting botol bir tersebut ke lantai Café hingga botol bir
kosong tersebut pecah berserakan di lantai Café, lalu Terdakwa berdiri
berjalan menuju ke tempat Kasir.
12. Bahwa kemudian dengan rasa marah Terdakwa lalu membayar
minuman bir yang telah diminum Terdakwa, Sdr. Linting, dan kawankawan ke petugas Kasir, seluruhnya sebesar Rp.645.000,-(enam ratus
empat puluh ribu rupiah. Setelah selesai membayar harga bir di Kasir,
selanjutnya Terdakwa, Sdr. Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek
bermaksud pulang. Namun sebelum pulang Terdakwa ingin buang air
kecil terlebih dahuluke toilet cafe dengan berjalan melewati lorong di
samping ruang Kasir, yang di dinding lorong menuju Toilet tersebut ada
tergantung kaca cermin.
13. Bahwa pada waktu Terdakwa berjalan di lorong samping ruang
Kasir menuju ke toilet, Sdr. Linting juga berjalan mengikuti/mendekati
Terdakwa sambil mengatakan: “Maaf ya Bang, besok Saya ganti
uangnya”. Oleh karena Terdakwa masih merasa kesal dengan sikap
Sdr. Linting yang mengajak minum Terdakwa tetapi tidak membawa
uang, maka Terdakwa lalumemegang dan menarik krah baju Sdr.
Linting sambil mengatakan kepada Sdr. Linting: “Kamu ini, Kamu yang
ajak Saya ke Sayung, kok Saya yang bayar”,lalu kemudian Terdakwa
mendorong Sdr. Linting hingga hampir jatuh. Oleh karena saat itu Sdr.
Linting takut dipukul oleh Terdakwa yang sedang marah, hingga Sdr.
Linting memegang erat-erat kedua tangan Terdakwa dengan maksud
agar Terdakwa tidak bisa memukul Sdr. Linting,maka ketika Terdakwa
mendorong Sdr. Linting hingga mau jatuh, Terdakwa pun ikut tertarik
tangan Sdr. Linting hingga Terdakwapun juga ikut mau jatuh,lalusikut
tangan kiri Terdakwa menyenggol kaca cermin yang tergantung di
dinding lorong samping ruang Kasir yang menuju ke Toilet, hingga kaca
cermin tersebut pecah berserakan di lantai lorong menuju Toilet.
Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek langsung
pulang ke rumah masing-masing.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) kaca cermin
dan 1 (satu) botol bir “Bintang” yang sudah kosong milik Café Sayung
menjadi pecah dan hancur berantakan dan tidak bisa digunakan lagi.
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan
perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara
spontan sebagai pelampiasan rasa kesal Terdakwa pada Sdr. Linting
yang telah mengajak Terdakwa minum dan berkaraoke di Café Sayung
tetapi Sdr. Linting tidak membawa uang, sehingga Terdakwa merasa
malu dan terpaksa membayar minuman yang telah mereka minum
bersama di Café Sayung.
16. Bahwa sebagai wujud rasa bersalah dan menyesal tersebut, pada
hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa berinisiatif datang ke
Hotel dan Restaurant (Café) Sayung untuk memberikan uang sebesar
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sukran selaku Kasir Café
Sayung guna mengganti kerusakan kaca cermin dan botol bir kosong
milik Café Sayung yang pecah, dan selanjutnya Terdakwa juga
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menemui Sdr. I Gusti Putu Ekadana, S.H. selaku Pemilik Café Sayung
untuk menyampaikan permintaan maaf dan penyesalah atas kejadian
tersebut, dan Terdakwa juga berjanji kepada pemilik Café Sayung untuk
tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Atas permintaan maaf dan
penyesalan Terdakwa tersebut, Sdr. I Gusti Putu Ekadana tetap merasa
kecewa dan akan tetap melaporkan kejadian tersebut ke Pom.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yang
berupa barang-barang :
1.
1 (satu) buah botol bir bintang kosong yang sudah pecah akibat
dibanting oleh Terdakwa di lantai Café Sayung;
2.
1 (satu) buah kaca cermin yang sudah pecah akibat terkena sikut
Terdakwa;
3.
1 (satu) buah bingkai cermin kaca yang terbuat dari kayu yang
kaca cerminnya sudah pecah;
Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana
yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan kesemuanya dibenarkan
oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir, sehingga oleh
karenanya barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa
berdasarkan
keterangan
para
Saksi
di
bawah
sumpah,keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta
setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik
Secaba PK Tahun 1995/1996 di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.21960190750677
dilanjutkan Dik Kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi selama 5 bulan,
Terdakwa berdinas di Pomdam-I/BB ditempatkan di Denpom-I/4
Sibolga, Sumatera Utara, lalu Terdakwa dipindahkan lagi ke
Subdenpom I/4-2 Tarutung, Sumut hingga pangkat Sertu. Pada tahun
1999, ketika di Aceh dibentuk Kodam Iskandar Muda yang baru,
Terdakwa dipindahkan ke Kodam Iskandar Muda lalu ditempatkan di
Kodim 0103 Aceh Utara. Pada tahun 2002 Terdakwa dipindahkan ke
Kodam IX/Udayana Bali, dan empat bulan kemudian Terdakwa
dipindahkan lagi ke Korem 162/WB, dan kemudian pada tahun 2003
Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1606/Lombok Barat di Mataram. Pada
waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa
dengan pangkat Serma masih berdinas di Kodim 1606/Lobar hingga
sekarang.
2.
Bahwa benar ketika masih berdinas di Sumatera Utara, Terdakwa
menikah dengan seorang wanita bermarga Siregar. Dari pernikahan
tersebut Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan
sekarang kelas 1 SMA, dan yang kedua laki-laki sekarang kelas 2 SMP.
3.
Bahwa benar Terdakwa menyadari mempunyai sifat yang
temperamental, cepat marah, tetapi juga cepat sadar dan cepat
menyesal.
Kalau marah Terdakwa suka berbicara keras dan
membanting sesuatu yang Terdakwa pegang. Akibat sifat Terdakwa
tersebut, isteri dan anak-anak Terdakwa menjadi tertekan dan malu,
karena Terdakwa sering bermasalah dengan orang lain.
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4.
Bahwa benar setelah Terdakwa pindah berdinas di Kodim
1606/Lobar pada tahun 2003, Terdakwa sering datang ke Café Sayung
(Sayung Hotel dan Restaurant) yang terletak di Jl. Bung Karno Nomor
31 Mataram, Lombok Barat, untuk minum bir dan berkaraoke bersama
teman-teman sipil Terdakwa. Pada waktu minum bir dan berkaraoke di
Café Sayung, Terdakwa sering marah-marah jika pelayanan di Café
tidak sesuai dengan yang diinginkan Terdakwa. Walaupun Terdakwa
sering marah-marah di Café Sayung, namun Terdakwa selalu
membayar sesuai harga yang ditentukan café, dan Terdakwa tidak
pernah meminta sesuatu dari Café Sayung maupun dari Café lain yang
pernah Terdakwa kunjungi.
5.
Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah ribut dengan
pengunjung yang lain di Café Sayung, hingga kemudian Terdakwa
ditantang berkelahi oleh Sdr. I Gusti Putu Ekadana, S.H. (Saksi-IV)
selaku pemilik Hotel dan Restaurant (Café) Sayung.Dalam perkelahian
tersebut Terdakwa berhasil menusuk perut Saksi I Gusti Putu Ekadana
menggunakan pecahan botol bir, hingga Saksi I Gusti Putu Ekadana
jatuh dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit.Atas perbuatan Terdakwa
tersebut, Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
dan Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6
(enam) bulan.Hukuman tersebut telah Terdakwa laksanakan pada tahun
itu juga di Masmil Surabaya di Sidoarjo.
6.
Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kembali membuat
keributan di Café Sayung, hingga Terdakwa membanting kursi yang
Terdakwa duduki hingga rusak. Setelah melakukan pengerusakan kursi
di Café Sayung, Terdakwa segera meminta maaf kepada pemilik Café
Sayung (Saksi I Gusti Putu Eka Dana), hingga kemudian permasalahan
tersebut diselesaikan secara damai, dan Terdakwa membayar ganti rugi
berupa uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7.
Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2017 sekira
pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM BRI di Asrama TNI-AD
Gebang, Kota Mataram untuk mengambil uang guna membayar
angsuran sepeda motor anak Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke
rumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jumarsi
alias Linting (Saksi-V) yang bertanya: “Dimana posisi Bang?”, yang
dijawab Terdakwa: “Saya ada di rumah”, lalu Saksi Jumarsi alias Linting
mengatakan: “Saya tunggu di Pasar Karang Sukun Bang”.
8.
Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi Jumarsi alias Linting
di Pasar Karang Sukun, ternyata Saksi Jumarsi alias Linting bersama
dengan dua orang temannya atas nama Sdr. Jigo dan Sdr. Celek sudah
menunggu Terdakwa di Pasar Karang Sukun, Mataram, danselanjutnya
pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi Jumarsi alias Linting mengajak
Terdakwa, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek, ke Café Sayung untuk mencari
hiburan minum minuman bir dan berkaraoke di Café Sayung.
9.
Bahwa benar Saksi Jumarsi alias Linting berani mengajak
Terdakwa, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek mencari hiburan minum minuman
birdan berkaraoke di Café Sayung, karena pada malam itu Saksi
Jumarsi alias Linting akan menerima uang dari Sdr. Wayan Rudi
sebesarRp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai
pembayaran hutang Sdr. Wayan Rudi pada Sdr. Jumarsi alias Linting,
dan uang pembayaran hutang tersebut dijanjikan akan diantar oleh Sdr.
Wayan Rudi pada malam itu di Café Sayung Jl. Bung Karno, Mataram.
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10. Bahwa benar setelah sampai di Café Sayung, Saksi Jumarsih alias
Linting lalu memesan minuman jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan
satu bungkus rokok, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Linting,
Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek bersama-sama menikmatiminuman bir dan
rokok yang telah dipesan tersebutsambil berkaraoke dan sambil Saksi
Jumarsi alias Linting menunggu kedatangan Sdr. Wayan Rudi yang
akan membayar hutangnya pada Saksi Jumarsi alias Linting.Setelah
empat botol bir habis diminum, Terdakwa memesan lagi enam botol bir,
dan kemudian diminum bersama-sama sambil berbincang-bincang dan
berkaraoke.
11. Bahwa benar oleh karena ditunggu-tunggu hingga larut malam
Sdr. Wayan Rudi yang berjanji akan membayar hutangnya pada Saksi
Jumarsi alias Linting belum juga datang ke Café Sayung, sedangkan
waktu itu Saksi Jumarsi alias Linting hanya membawa uang sebesar
Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), makaSaksi Jumarsi alias Linting
menjadi gelisah, dan selanjutnyatanpa sepengetahuan Terdakwa dan
kawan-kawan yang lain, Saksi Jumarsi alias Linting lalu menelepon ke
HP Sdr. Wayan Rudi, namun ternyata HP Sdr. Wayan Rudi tidak aktif.
Pada saat yang sama Pelayan Café atas nama Sdri. Yuliana (Saksi-II)
menyodorkan tagihan pembayaran minuman birdan rokok yang telah
dinikmati Terdakwa dan kawan-kawansebanyak 2 (dua) lembar,
masing-masing sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dan Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada
Saksi Jumarsi alias Linting, sehingga Saksi Jumarsi alias Linting
menjadi bingung melihat ke kanan-kiri.
12. Bahwa benar oleh karena setelah menerima tagihan pesanan
minuman dari pelayan Café, Terdakwa melihat Saksi Jumarsi alias
Linting hanya tengak-tengok kiri-kanan saja dan tidak segera membayar
tagihan tersebut, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi
Jumarsi alias Linting: “Bayar sudah”.
Atas perkataan Terdakwa
tersebut, Saksi Jumarsi alias Linting mengatakan:“Bang maaf, gimana
nih, Saya tidak ada uang, teman Saya yang mau bayar hutang HPnya
tidak aktif”. Mendengar perkataan Saksi Jumarsi alias Linting tersebut
Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumarsi
alias Linting: “Kamu ngajak Saya minum kok kamu gak ada uang”, lalu
Saksi Jumarsi alias Linting mengatakan: “Bang, kalau bisa kita bon aja
dulu”, sehingga Terdakwa semakin marah dan mengatakan: “Bikin malu
Saya saja, sini saya bayar”, sambil Terdakwa mengambil satu botol bir
“Bintang” kosong di atas meja Terdakwa, lalu Terdakwa membanting
botol bir tersebut ke lantai Café hingga botol bir kosong tersebut pecah
berserakan di lantai Café, lalu Terdakwa berdiri berjalan menuju ke
tempat Kasir.
13. Bahwa benar kemudian dengan rasa marah Terdakwa terpaksa
membayar minuman bir yang telah diminum Terdakwa, Saksi Jumarsi
alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek ke petugas Kasir, seluruhnya
sebesar Rp.645.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah. Setelah
selesai membayar harga bir di Kasir, selanjutnya Terdakwa, Saksi
Jumarsi alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek bermaksud pulang.
Namun sebelum pulang Terdakwa ingin buang air kecil terlebih dahulu
ke toilet cafe dengan berjalan melewati lorong di samping ruang Kasir,
yang di dinding lorong menuju Toilet tersebut ada tergantung kaca
cermin.
14. Bahwa benar pada waktu Terdakwa berjalan di lorong samping
ruang Kasir menuju ke Toilet, Saksi Jumarsi alias Linting juga berjalan
mengikuti/mendekati Terdakwa sambil mengatakan: “Maaf ya Bang,
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besok Saya ganti uangnya”. Oleh karena Terdakwa masih merasa
kesal dengan sikap Saksi Linting yang mengajak minum Terdakwa
tetapi tidak membawa uang, maka Terdakwa lalumemegang dan
menarik krah baju Saksi Jumarsi alias Linting sambil mengatakan
kepada Saksi Jumarsi alias Linting: “Kamu ini, Kamu yang ajak Saya ke
Sayung, kok Saya yang bayar”, sambil kemudian Terdakwa mendorong
Saksi Linting hingga hampir jatuh. Oleh karena pada waktu itu Saksi
Jumarsi alias Linting takut dipukul oleh Terdakwa yang sedang marah,
hingga Saksi Linting memegang erat-erat kedua tangan Terdakwa
dengan maksud agar Terdakwa tidak bisa memukul Saksi Linting, maka
ketika Terdakwa mendorong Saksi Linting, Terdakwa pun ikut tertarik
tangan Saksi Linting hingga Terdakwa pun juga ikut mau jatuh, lalu sikut
tangan kiri Terdakwa menyenggol kaca cermin yang tergantung di
dinding lorong samping ruang Kasir yang menuju ke Toilet, hingga kaca
cermin tersebut pecah berserakan di lantai lorong menuju Toilet.
Selanjutnya Terdakwa, Saksi Jumarsi alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr.
Celek langsung pulang ke rumah masing-masing.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) kaca
cermin dan 1 (satu) botol bir “Bintang” yang sudah kosong milik Café
Sayung menjadi pecah dan hancur berantakan dan tidak bisa digunakan
lagi.
16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah
melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan
secara spontan sebagai pelampiasan rasa kesal Terdakwa pada Saksi
Jumarsi alias Linting yang telah mengajak Terdakwa minum dan
berkaraoke di Café Sayung tetapi Saksi Linting tidak membawa uang,
sehingga Terdakwa merasa malu dan terpaksa membayar minuman
yang telah mereka minum bersama di Café Sayung.
17. Bahwa sebagai wujud rasa bersalah dan menyesal tersebut, pada
hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa berinisiatif datang ke
Hotel dan Restaurant (Café) Sayung untuk memberikan uang sebesar
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sukran (Saksi-III) selaku
Kasir Café Sayung guna mengganti kerusakan kaca cermin dan botol
bir kosong milik Café Sayung yang pecah, dan selanjutnya Terdakwa
juga menemui Saksi I Gusti Putu Ekadana, S.H. selaku Pemilik Café
Sayung untuk menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan atas
kejadian tersebut, dan Terdakwa juga berjanji kepada pemilik Café
Sayung untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Atas
permintaan maaf dan penyesalan Terdakwa tersebut, Saksi I Gusti Putu
Ekadana tetap merasa kecewa dan tetap melaporkan kejadian tersebut
ke Pom untuk diproses hukum.
Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada
pokoknya Penasehat Hukum menyatakansebagai berikut :
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkjap di persidangan, Penasehat
Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer
yang dibacakan pada sidang tanggal 19 September 2017 yang
menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
“pengrusakan”adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara tidak
sengaja,danperbuatan Terdakwa tersebut digolongkan sebagai
perbuatan kelalaian/kealpaan, sehingga perbuatan tersebut tidak
memenuhi semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, dengan alasan
antara lain sebagai berikut :
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1.
Bahwasesuai M.v.T. (Memorie van Toelichting),arti kesengajaan
adalah “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada
barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki
dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan
diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens).
Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,
harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau
akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki
dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan
dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu
mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat
yang akan timbul daripadanya.
Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat
dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan
tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:
Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk
mencapai suatu tujuan (dolus directus).Dalam hal ini pembuat bertujuan
untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
Kesengajaan
dengan
sadar
kepastian
(opzet
met
zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn).Dalam hal ini
perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan
tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau
voorwaardelijk-opzet).Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula
mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.
Sedangkan mengenai pengertian “Melawan Hukum”, menurut
pendapat para ahli hukum Pidana Indonesia berdasarkan literatur
Belanda seperti Bambang Poernomo atau Andi Hamzah menyimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah
jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat
dibuktikan.Sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan paksa
itu hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-undang
(Pasal 48, 49, KUHP).Melawan hukum dikatakan melawan Undangundang,oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum
yang formal.Sebaliknya tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang
melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang
tidak melawan hukum.Menurut Poernomo, melawan hukum dapat
diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undangundang. Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukan hanya
bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat
melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan,
kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan
melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum
(onrechtmatige) dalam hukum Perdata.
Dari uraian tentang pengertian “dengan sengaja” dan “melawan
hukum” diatas apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ternyata
sangat bertentangan, dan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”
jelas tidak terbukti, karena didalam persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
Bahwa pecahnya kaca cermin bukan merupakan kesengajaan
Terdakwa untuk memecahkan kaca cermin tersebut, sebagaimana
dituduhkan Oditur pada halaman 11 nomor 3 yang menyatakan karena
dalam keadaan emosi, Terdakwa dengan sengaja menyikut kaca cermin
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yang menempel di dinding tempat Karaoke dan restoran Sayung Hotel
dengan menggunakan siku tangan kiri Terdakwa hingga kaca cermin
tersebut pecah berantakan di atas lantai. Akan tetapi pecahnya kaca
cermin tersebut adalah karena ketidak-sengajaan terkena siku tangan
kiri Terdakwa saat Terdakwa mendorong Saksi-5 ketembok.
Sedangkan mengenai masalah botol bir Bintang yang dipecahkan
oleh Terdakwa, menurut Penasehat Hukum botol bir yang dipecahkan
oleh Terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan sebagai obyek dalam
perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena botol bir Bintang
yang dipecahkan Terdakwa tersebut adalah botol bir yang sudah
dibayar oleh Terdakwa,sehingga botol bir tersebut sudah beralih hak
kepemilikannya dari restoran Sayung Hotel ke Terdakwa, sehingga
untuk masalah penggunannya tersesah yang mempunyai botol tersebut
dalam hai ini Terdakwa, apakah mau dibawa pulang, ditinggal maupun
dibanting.
Dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja dan melawan
hukum”tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2.
Bahwa dalam unsur ketiga ini tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa ada obyek yang rusak dan pecah, yaitu botol bir
bintang yang dibanting Terdakwa, serta kaca cermin yang tidak sengaja
terkena siku tangan kiri Terdakwa saat mendorong Saksi-5
ketembok.Namun demikian perbuatan menghancurkan, merusak,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu,untuk
dapat diterapkan unsur ini Terdakwa harus melakukan perbuatan
tersebut secaradengan sengaja dan sadar bahwa perbuatannya
dilarang UU, sengaja merusak hak seseorang, atau melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Sesuai fakta di
persidangan, pecahnya kaca cermin yang tidak sengaja terkena siku
tangan kiri Terdakwa saat mendorong Saksi-5 ketembok, serta botol bir
bintang yang dibanting Terdakwa, ternyata tidak bisa dikatakan
perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga ini.
Apabila perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Para Saksi
serta Alat Bukti dalam pemeriksaan dipersidangan sebelumnya, jelas
unsur ke-3 ini tidak masuk. Unsur ketiga dalam tindak pidana ini harus
berkaitan dengan unsur kedua, yaitu harus ada kesengajaan dalam
melakukan perbuatan memecah kaca cermin maupun botol bir Bintang.
Namun dalam kenyataannya unsur ketiga ini tidak ada kaitannya sama
sekali dengan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
Dengan demikian unsur ke-3 “menghancurkan, merusak,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan.
3.
Dalam unsur keempat Oditur mempermasalahkan bahwa botol bir
yang dibanting hingga pecah serta kaca cermin yang terkena siku
Terdakwa yang kondisinya pecah dan rusak serta tidak dapat
dipergunakan lagi yang merupakan barang milik pihak Hotel dan
Restoran Sayung,adalah kurang tepat, karena berdasarkan keterangan
para Saksi terungkap bahwa :
Botol bir bintang yang di pecahkan oleh Terdakwaadalah botol bir
yang sudah dibayar oleh Terdakwa, sehingga botol bir tersebut sudah
beralih hak kepemilikannya dari restoran Sayung Hotel ke Terdakwa,
sehingga untuk masalah penggunaannya tersesah yang mempunyai
botol tersebut, dalam hai ini Terdakwa, apakah mau dibawa pulang,
ditinggal,ataupun dibanting.
Bahwa pecahnya kaca cermin bukan merupakan kesengajaan
Terdakwa untuk memecahkan kaca cermin tersebut,akan tetapi
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pecahnya kaca cermin tersebut karena ketidak sengajaan terkena siku
tangan kiri Terdakwa saat mendorong Saksi-5 ketembok.
Berdasarkan fakta hukum diatas, unsur keempat “Yang seluruhnya atau
sebagaian adalah kepunyaan orang lain”, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.
4.
Pada akhir Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa
berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah dan
meyakinkanbersalahmelakukan tindak pidana “pengrusakan” yang
diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1)
KUHPsebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Oditur Militer.
Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan
Militer III-14 Denpasar memutuskan :
a.
Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 406
ayat (1) KUHP.
b.
Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
c.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa pembelaan yang
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan
adanya kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan
hukum, dan justru dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa
yang Oditur Militer tuntutkan itu adalah meyakinkan.
Oleh karena ituOditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militertidak
tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula yang
diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, dan Oditur
Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14
Denpasaragar MENOLAK PLEDOI/PEMBELAAN Penasehat Hukum
Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penasehat
Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwatersebut
di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
intinya menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pengrusakan”,
karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara tidak
sengaja,danperbuatan Terdakwa tersebut digolongkan sebagai
perbuatan kelalaian/kealpaan, sehingga perbuatan tersebut tidak
memenuhi semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat
sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum
Terdakwa dalam Pledoinya, ”kesengajaan” mempunyai tiga gradasi,
yaitu:
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu
tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-
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undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari
maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang
menjadi sandaran dalam ’kesengajaan dengan kesadaran pasti’ adalah
seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan
dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah
terjadi. Contoh: Jika A menembak dari belakang B yang sedang
menggendong anak (C) didepannya, dan peluru senapan A menembus
sekaligus tubuh B dan C hingga keduanya mati, maka pada diri A ada
kesengajaan sebagai maksud atas kematian B, dan kesengajaan
dengan kesadaran pasti atas kematian C.
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus evantualis).
Yang menjadi sandaran pada jenis ’kesengajaan dengan menyadari
kemungkinan’ adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran
pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.
Seorang penunggang kuda yang memacu kudanya di jalanan yang
banyak anak-anak sedang bermain, kemudian ketika melewati anakanak itu ia tidak memperlambat lari kudanya dan juga tidak mengambil
tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu, walaupun ia tidak ingin
mengganggu/menyakiti anak-anak itu, maka jika ternyata salah seorang
dari anak-anak itu mendapat cedera atau mati terinjak oleh kuda
tersebut, maka tindakan penunggang kuda tersebut termasuk jenis
kesengajaan dengan menyadari kemungkinan akan cedera atau
matinya anak itu.
Dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memegang kerah baju
Sdr. Linting seperti akan memukul Sdr. Linting yang fisiknya jauh lebih
kecil dan lebih lemah dibanding Terdakwa, sehingga Sdr. Linting
ketakutan lalu Sdr. Linting memegang erat kedua tangan Terdakwa
dengan maksud agar Terdakwa tidak bisa memukul Sdr. Linting, yang
kemudian ternyata Terdakwa mendorong Sdr. Linting dengan kuat,
hingga Sdr. Linting terdorong mau jatuh, dan oleh karena Sdr. Linting
tetap memegang erat kedua tangan Terdakwa, maka Sdr. Linting dan
Terdakwa sama-sama akan terjatuh hingga tangan Terdakwa
menyenggol kaca cermin yang tergantung di dinding lorong di dekat
tempat Terdakwa mendorong Sdr. Linting, apakah sikap dan perbuatan
Terdakwa yang demikian tidak termasuk dalam salah satu dari jenis
’kesengajaan’ tersebut di atas, walaupun dalam tingkat gradasi yang
paling rendah sekalipun ?Padahal sebagai manusia normal, dalam arti
tidak ’idiot’, yang masih bisa membedakan yang baik dan buruk, yang
pantas dan tidak pantas, serta yang boleh dan tidak boleh, Terdakwa
mengetahui dan menyadari bahwa di sekitar tempat Terdakwa
mendorong Sdr. Linting dengan kuat tersebut ada kaca cermin yang
tergantung di dinding, sehingga jika Terdakwa tetap melampiaskan
kemarahannya dengan mendorong Sdr. Linting, akan sangat mungkin
Sdr. Linting terdorong dan akan mengenai kaca cermin yang bisa
mengakibatkan kaca cermin tersebut pecah. Namun oleh karena Sdr.
Linting tetap memegang erat-erat kedua tangan Terdakwa, maka ketika
Sdr. Linting terdorong, Terdakwa pun ikut tertarik Sdr. Linting yang akan
jatuh, hingga kemudian tangan Terdakwa menyenggol kaca cermin
yang tergantung di dinding yang mengakibatkan kaca cermin pecah.
Dengan demikian siapapun yang menyenggol kaca cermin tersebut,
apakah Sdr. Linting atau Terdakwa, kedua-duanya disebabkan karena
perbuatan Terdakwa yang mendorong Sdr. Linting dengan kuat hingga
Sdr. Linting hampir terjatuh. Apalagi Terdakwa juga mengetahui dan
menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk mencari
’hiburan’, bukan tempat untuk ’berkelahi’.Pengetahuan dan kesadaran
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Terdakwa akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatannya
tersebut menunjukkan ’kesengajaan’ Terdakwa untuk melakukan
perbuatan
tersebut,
setidak-tidaknya
dalam
tingkat
gradasi
”Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)”.
”Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)”
adalah berbeda dengan ”kealpaan”. Perbedaannya antara lain adalah
jika pada ”dolus eventualis” disyaratkan adanya kesadaran akan
kemungkinan terjadinya suatu akibat, walaupun ia bisa berbuat lain
tetapi ia lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya;
sedangkan pada ”kealpaan” disyaratkan bahwa pelaku seharusnya
dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, dan jika
sekiranya dapat diperhitungkan akibat itu akan terjadi, ia lebih suka
tidak melakukan (mengurungkan) tindakannya itu. Kalaupun ia memilih
melakukan tindakan dengan perhitungan tidak akan terjadi akibat, akan
tertapiternyata akibat tersebut tetap terjadi, hal itu semata-mata karena
kekurang-hati-hatian ataupun kekurang-pengetahuan si pelaku.
Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yang mana
sebelumnya Terdakwa telah melampiaskan kemarahannya kepada Sdr.
Linting dengan membanting botol bir ke lantai Cafe hingga botol bir
pecah berserakan di lantai Cafe, maka dorongan Terdakwa kepada Sdr.
Linting sebagai pelampiasan rasa marah Terdakwa yang belum padam
hingga mengakibatkan pecahnya kaca cermin akibat tersenggol tangan
Terdakwa yang tertarik Sdr. Linting yang akan jatuh akibat dorongan
Terdakwa, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa memang
menghendaki atau setidak-tidaknya menyadari akan kemungkinan kaca
cermin pecah akibat dorongan Terdakwa pada Sdr. Linting tersebut.
2. Sedangkan terhadap keberatan Penasehat Hukumyang lain, oleh
karena masih membahas masalah pembuktian unsur-unsur Pasal yang
didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam
pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal yang
didakwakan Oditur Militer dalam Putusan ini.
Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis
tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum
menyatakan tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu
menanggapi lagi.

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer
tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan
Tunggal. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri
sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan mengenai berat atau ringannya hukuman yang
dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan
sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
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Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan Tunggalmengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan,
membikin takdapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah
‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik
Secaba PK Tahun 1995/1996 di Pusdikpom Cimahi, Jabar. Setelah
lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.21960190750677
dilanjutkan Dik Kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi selama 5 bulan,
Terdakwa berdinas di Pomdam-I/BB ditempatkan di Denpom-I/4
Sibolga, Sumatera Utara, lalu Terdakwa dipindahkan lagi ke
Subdenpom I/4-2 Tarutung, Sumut hingga pangkat Sertu. Pada tahun
1999, ketika di Aceh dibentuk Kodam Iskandar Muda yang baru,
Terdakwa dipindahkan ke Kodam Iskandar Muda lalu ditempatkan di
Kodim 0103 Aceh Utara. Pada tahun 2002 Terdakwa dipindahkan ke
Kodam IX/Udayana Bali, dan empat bulan kemudian Terdakwa
dipindahkan lagi ke Korem 162/WB, dan kemudian pada tahun 2003
Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1606/Lombok Barat di Mataram. Pada
waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa
dengan pangkat Serma masih berdinas di Kodim 1606/Lobar hingga
sekarang.
b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai
warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia,
dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di
Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga
merupakan subyek hukum Indonesia.
c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera Nomor: Kep/25/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang
Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara
ini adalah Antonius Kristiyanto Pati Key, Serma NRP.21960190750677,
dan Terdakwalah orangnya.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu :
“Barang siapa” telah terpenuhi.
2.

Unsur

Kedua

:

“Dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak
dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu”.
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- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternative
perbuatan, Majelis akan membuktikan salah satu alternativ yang paling
bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu
“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu”.
- Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang
dilakukan oleh pelaku.
Menurut Memorie van Toelichting, yang
dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki
dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya,
seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus
menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan
terjadi.
-

Menurut Ilmu Hukum, ”kesengajaan” mempunyai tiga gradasi, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu
tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undangundang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari
maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang
menjadi sandaran dalam ’kesengajaan dengan kesadaran pasti’ adalah
seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan
dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah
terjadi. Contoh: Jika A menembak dari belakang B yang sedang
menggendong anak (C) didepannya, dan peluru senapan A menembus
sekaligus tubuh B dan C hingga keduanya mati, maka pada diri A ada
kesengajaan sebagai maksud atas kematian B, dan kesengajaan
dengan kesadaran pasti atas kematian C.
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus evantualis).
Yang menjadi sandaran pada jenis ’kesengajaan dengan menyadari
kemungkinan’ adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran
pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.
Seorang penunggang kuda yang memacu kudanya di jalanan yang
banyak anak-anak sedang bermain, kemudian ketika melewati anakanak itu ia tidak memperlambat lari kudanya dan juga tidak mengambil
tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu, walaupun ia tidak ingin
mengganggu/menyakiti anak-anak itu, maka jika ternyata salah seorang
dari anak-anak itu mendapat cedera atau mati terinjak oleh kuda
tersebut, maka tindakan penunggang kuda tersebut termasuk jenis
kesengajaan dengan menyadari kemungkinan akan cedera atau
matinya anak itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut
Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah
sebagai berikut :
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
hukum si Pelaku menurut undang- undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam
masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat
sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda
itu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya secara normal.
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- Sedangkan yang dimaksud dengan “barang“ adalah sesuatu yang
mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi, dan barang itu seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain.
Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa secara sadar
atas kehendaknya sendiri, ataupun menyadari adanya kemungkinan
terjadinya suatu akibat, telah melakukan sesuatu perbuatan pada suatu
benda milik orang lain yang mengakibatkan benda tersebut rusak dan
tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya secara normal.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2017 sekira
pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM BRI di Asrama TNI-AD
Gebang, Kota Mataram untuk mengambil uang guna membayar
angsuran sepeda motor anak Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke
rumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jumarsi
alias Linting (Saksi-V) yang bertanya: “Dimana posisi Bang?”, yang
dijawab Terdakwa: “Saya ada di rumah”, lalu Saksi Jumarsi alias Linting
mengatakan: “Saya tunggu di Pasar Karang Sukun Bang”.
b.
Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi Jumarsi alias Linting
di Pasar Karang Sukun, ternyata Saksi Jumarsi alias Linting bersama
dengan dua orang temannya atas nama Sdr. Jigo dan Sdr. Celek sudah
menunggu Terdakwa di Pasar Karang Sukun, Mataram, dan selanjutnya
pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi Jumarsi alias Linting mengajak
Terdakwa, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek, ke Café Sayung untuk mencari
hiburan minum minuman bir dan berkaraoke di Café Sayung.
c.
Bahwa benar Saksi Jumarsi alias Linting berani mengajak
Terdakwa, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek mencari hiburan minum minuman
bir dan berkaraoke di Café Sayung, karena pada malam itu Saksi
Jumarsi alias Linting akan menerima uang dari Sdr. Wayan Rudi
sebesarRp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai
pembayaran hutang Sdr. Wayan Rudi pada Sdr. Jumarsi alias Linting,
dan uang pembayaran hutang tersebut dijanjikan akan diantar oleh Sdr.
Wayan Rudi pada malam itu di Café Sayung Jl. Bung Karno, Mataram.
d.
Bahwa benar setelah sampai di Café Sayung, Saksi Jumarsih alias
Linting lalu memesan minuman jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan
satu bungkus rokok, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Linting,
Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek bersama-sama menikmati minuman bir dan
rokok yang telah dipesan tersebutsambil berkaraoke dan sambil Saksi
Jumarsi alias Linting menunggu kedatangan Sdr. Wayan Rudi yang
akan membayar hutangnya pada Saksi Jumarsi alias Linting. Setelah
empat botol bir habis diminum, Terdakwa memesan lagi enam botol bir,
dan kemudian diminum bersama-sama sambil berbincang-bincang dan
berkaraoke.
e.
Bahwa benar oleh karena ditunggu-tunggu hingga larut malam
Sdr. Wayan Rudi yang berjanji akan membayar hutangnya pada Saksi
Jumarsi alias Linting belum juga datang ke Café Sayung, sedangkan
waktu itu Saksi Jumarsi alias Linting hanya membawa uang sebesar
Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), maka Saksi Jumarsi alias Linting
menjadi gelisah, dan selanjutnyatanpa sepengetahuan Terdakwa dan
kawan-kawan yang lain, Saksi Jumarsi alias Linting lalu menelepon ke
HP Sdr. Wayan Rudi, namun ternyata HP Sdr. Wayan Rudi tidak aktif.
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Pada saat yang sama Pelayan Café atas nama Sdri. Yuliana (Saksi-II)
menyodorkan tagihan pembayaran minuman bir dan rokok yang telah
dinikmati Terdakwa dan kawan-kawansebanyak 2 (dua) lembar,
masing-masing sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dan Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada
Saksi Jumarsi alias Linting, sehingga Saksi Jumarsi alias Linting
menjadi bingung melihat ke kanan-kiri.
f.
Bahwa benar oleh karena setelah menerima tagihan pesanan
minuman dari pelayan Café, Terdakwa melihat Saksi Jumarsi alias
Linting hanya tengak-tengok kiri-kanan saja dan tidak segera membayar
tagihan tersebut, maka Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi
Jumarsi alias Linting: “Bayar sudah”.
Atas perkataan Terdakwa
tersebut, Saksi Jumarsi alias Linting mengatakan:“Bang maaf, gimana
nih, Saya tidak ada uang, teman Saya yang mau bayar hutang HPnya
tidak aktif”. Mendengar perkataan Saksi Jumarsi alias Linting tersebut
Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumarsi
alias Linting: “Kamu ngajak Saya minum kok kamu gak ada uang”, lalu
Saksi Jumarsi alias Linting mengatakan: “Bang, kalau bisa kita bon aja
dulu”, sehingga Terdakwa semakin marah dan mengatakan: “Bikin malu
Saya saja, sini saya bayar”, sambil Terdakwa mengambil satu botol bir
“Bintang” kosong di atas meja Terdakwa, lalu Terdakwa membanting
botol bir tersebut ke lantai Café hingga botol bir kosong tersebut pecah
berserakan di lantai Café, lalu Terdakwa berdiri berjalan menuju ke
tempat Kasir.
g.
Bahwa benar kemudian dengan rasa marah Terdakwa terpaksa
membayar minuman bir yang telah diminum Terdakwa, Saksi Jumarsi
alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek ke petugas Kasir, seluruhnya
sebesar Rp.645.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah. Setelah
selesai membayar harga bir di Kasir, selanjutnya Terdakwa, Saksi
Jumarsi alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr. Celek bermaksud pulang.
Namun sebelum pulang Terdakwa ingin buang air kecil terlebih dahulu
ke toilet cafe dengan berjalan melewati lorong di samping ruang Kasir,
yang di dinding lorong menuju Toilet tersebut ada tergantung kaca
cermin.
h.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa berjalan di lorong samping
ruang Kasir menuju ke Toilet, Saksi Jumarsi alias Linting juga berjalan
mengikuti/ mendekati Terdakwa sambil mengatakan: “Maaf ya Bang,
besok Saya ganti uangnya”. Oleh karena Terdakwa masih merasa
kesal dengan sikap Saksi Linting yang mengajak minum Terdakwa
tetapi tidak membawa uang, maka Terdakwa lalumemegang dan
menarik krah baju Saksi Jumarsi alias Linting sambil mengatakan
kepada Saksi Jumarsi alias Linting: “Kamu ini, Kamu yang ajak Saya ke
Sayung, kok Saya yang bayar”, sambil kemudian Terdakwa mendorong
Saksi Linting hingga hampir jatuh. Oleh karena pada waktu itu Saksi
Jumarsi alias Linting takut dipukul oleh Terdakwa yang sedang marah,
hingga Saksi Linting memegang erat-erat kedua tangan Terdakwa
dengan maksud agar Terdakwa tidak bisa memukul Saksi Linting, maka
ketika Terdakwa mendorong Saksi Linting, Terdakwa pun ikut tertarik
tangan Saksi Linting hingga Terdakwa pun juga ikut mau jatuh, lalu sikut
tangan kiri Terdakwa menyenggol kaca cermin yang tergantung di
dinding lorong samping ruang Kasir yang menuju ke Toilet, hingga kaca
cermin tersebut pecah berserakan di lantai lorong menuju Toilet.
Selanjutnya Terdakwa, Saksi Jumarsi alias Linting, Sdr. Jigo, dan Sdr.
Celek langsung pulang ke rumah masing-masing.
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i.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) kaca
cermin dan 1 (satu) botol bir “Bintang” yang sudah kosong milik Café
Sayung menjadi pecah dan hancur berantakan dan tidak bisa digunakan
lagi.
j.
Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa
dalam keadaan sadar dan mengetahui jika botol bir kosong dibanting,
ataupun kaca cermin tersenggol sikut pasti akan pecah. Namun
Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sebagai pelampiasan
rasa kesal Terdakwa pada Saksi Jumarsi alias Linting yang telah
mengajak Terdakwa minum dan berkaraoke di Café Sayung tetapi Saksi
Linting tidak membawa uang, sehingga Terdakwa merasa malu dan
terpaksa membayar minuman yang telah mereka minum bersama di
Café Sayung.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua:“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang
sesuatu”, telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.
- Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya milik orang lain, atau
hanya sebagian milik orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang
penting ada orang lain yang ikut memiliki barang itu, dan orang lain
tersebut tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti
pemiliknya sendiri.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yang berupa 1
(satu) lembar kaca cermin dan 1 (satu) buah botol bir “Bintang” yang
sudah kosong, adalah seluruhnya milik Café Sayung, karena yang dibeli
oleh Terdakwa adalah cairan isi botol, sedangkan botolnya masih milik
Café Sayung.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga:
“Yang seluruhnya milik orang lain”, telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan
barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat
(1) KUHP.

Menimbang

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

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya
pelampiasan rasa marah Terdakwa kepada Sdr. Linting
membuat malu dan kecewa Terdakwa, karena Terdakwa
Sdr. Linting untuk minum bir di Café Sayung, tetapi ternyata
tidak mempunyai uang.

merupakan
yang telah
diajak oleh
Sdr. Linting

- Bahwa sebagai prajurit TNI yang berdinas di Satuan Teritorial
Kodim 1606 Lombok Barat yang mempunyai Tupoksi membina potensi
wilayah teritorialnya untuk mendukung kekuatan pertahanan negara,
seharusnya Terdakwa dapat mendekati masyarakat agar bersimpati
pada TNI sehingga jika di kemudian hari diperlukan potensinya untuk
membantu TNI dalam rangka pertahanan Negara, masyarakat akan
dengan mudah digerakkan. Terdakwajuga mengetahui bahwa sebagai
prajurit TNI Terdakwa dilarang berkunjung dan mabuk-mabukan di
tempat hiburan dengan maksud menghindari tindakan negatif yang
dapat berbenturan dengan masyarakat yang dapat merugikan
kepentingan TNI dalam melaksanakan Tupoksinya.
- Namun hanya karena ingin bersenang-senang bersama kawankawan sipilnya, pada hari Jum’at malam tanggal 17 Februari 2017
sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Linting dan tiga orang
kawan-kawan sipilnya datang berkunjung ke Café Sayung dan
kemudian minum bir sebanyak 10 botol sambil berkaraokehingga pukul
24.00 Wita. Setelah selesai minum bir dan berkaraoke pada sekira
pukul 24.00 Wita, ternyata Sdr. Linting yang sebelumnya berjanji akan
membayar semua minuman bir yang telah diminum bersama tersebut
tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa yang mempunyai karakter
pemarah menjadi sangat marah, lalu Terdakwa melampiaskan
kemarahannya tersebut dengan membanting satu botol bir yang sudah
kosong ke lantai Café hingga botol bir pecah berserakan di lantai Café.
Setelah Terdakwa terpaksa membayar semua harga bir yang diminum
kawan-kawannya tersebut, kemudian Terdakwa masih melampiaskan
kemarahannya yang belum padam dengan memegang krah baju Sdr.
Linting dan akan memukulnya. Namun oleh karena kedua tangan
Terdakwa dipegang erat oleh Sdr. Linting, Terdakwa tidak bisa memukul
Sdr. Linting, sehingga Terdakwa lalu mendorong Sdr. Linting dengan
kuat hingga Sdr. Linting dan Terdakwa sama-sama hampir jatuh, lalu
tangan kiri Terdakwa menyenggol kaca cermin yang tergantung di
dinding lorong tempat Terdakwa mendorong Sdr. Linting, hingga
mengakibatkan kaca cermin milik Café Sayung pecah berserakan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sering membuat kegaduhan di
Café Sayung, sehingga walaupun Terdakwa telah meminta maaf dan
telah mengganti kerugian materi yang dialami Café Sayung dengan
memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk
beaya perbaikan ataupun mengganti kaca cermin yang rusak, namun
‘image’ Café Sayung yang sering gaduh dan tidak aman akibat
perbuatan Terdakwa akan sulit dihilangkan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa,
selain telah merugikan Café Sayung yang barang miliknya menjadi
rusak dan ‘image’ yang kurang bagus (tidak aman) terhadap Café
Sayung, perbutan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan citra TNI
di mata masyarakat.
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Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-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 falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa
dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
a. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian materi yang dialami Café
Sayung dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- untuk
mengganti kaca cermin dan botol bir yang pecah;
- Terdakwa telah meminta maaf pada pemilik maupun karyawan Café
Sayung;
- Terdakwa mempunyai emosi yang labil, gampang marah, tetapi
gampang menyesal, lalu meminta maaf.
b. Hal-hal yang memberatkan :
- Sejak tahun 2004 Terdakwa telah sering datang ke Café Sayung
dan sering membuat kegaduhan di Café Sayung;
- Pada tahun 2008 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6
(enam) bulan oleh Dilmil III-14 Denpasar karena Terdakwa berkelahi
dengan Pemilik Café Sayung hingga mengakibatkan Pemilik Café
Sayung terluka karena ditusuk botol bir yang dipecahkan Terdakwa;
- Pada tahun 2010 Terdakwa membuat lagi kegaduhan dengan
merusak dua buah kursi milik Café Sayung, namun permasalahan
tersebut diselesaikan secara damai;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata
masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan
selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang
dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut
di atas, dan kemudian dengan mempertimbangan kepentingan
pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada
Terdakwa dinilai terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

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 yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yang
berupa barang-barang :
1. 1 (satu) buah botol bir Bintang kosong yang sudah pecah akibat
dibanting oleh Terdakwa di lantai Café Sayung;

32
2. 1 (satu) buah kaca cermin yang sudah pecah akibat terkena sikut
Terdakwa;
Oleh karena barang tersebut angka 1 dan 2 di atas sudah tidak bisa
digunakan lagi, maka perlu dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah bingkai cermin kaca yang terbuat dari kayu milik Café
Sayung, yang kaca cerminnya sudah dipecahkan oleh Terdakwa, perlu
dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Café Sayung.
Mengingat

: Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu:ANTONIUS KRISTIYANTO PATI KEY,
Serma NRP.21960190750677, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang
sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”
2.

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

3.

Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
a. 1 (satu) buah botol bir bintang kosong yang sudah pecah;
b. 1 (satu) buah kaca cermin yang sudah pecah;
tersebut huruf a dan b dirampas untuk dimusnahkan.
c. 1 (satu) buah bingkai cermin kaca yang terbuat dari kayu, dikembalikan kepada
pemiliknya, yaitu Café Sayung.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536
sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.,Letkol Laut (KH)
NRP.12365/P, dan Bagus 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, Penasehat Hukum Dodi Herdiana, S.H., Kapten Chk
NRP.21950150330376 dan Sri Hartata, S.H., Lettu Chk NRP.21990155910378 , Panitera
Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta dihadapan
umum dan Terdakwa.
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