PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor :21-K / PM.III-14 / AD /V/ 2018
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
: AHMAD AMIN.
Pangkat / NRP
: Serma / 618246.
Jabatan
: Ba Bung Kodim 1608.
Kesatuan
: Kodim 1608/Bima.
Tempat, tanggal lahir: Mataram, 27 Nopember 1967.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agama
: Islam.
Tempat tinggal
: Jalan Ir. Sutami RT.002 RW.001, Kel. Rabadompu Barat,
Kec. Raba Bima NTB.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas .
Membaca

: Berkas Perkara dari Denpom IX/2Mataram Nomor: BP-02/A02/II/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 atas nama Serma Ahmad Amin
NRP.618246, Babung Kodim 1608/Bima

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku PaperaNomor:
Kep/13/V/2018 tanggal 11Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar
Nomor: Sdak/20/V/2018 tanggal 18Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor:
Tapkim/ 22/PM.III-14/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
4. Penetapan.Hakim Ketua Nomor: Tapsid/21/PM.III-14/AD/V/2018
tanggal 25Mei 2018.
5. Penunjukan Panitera Pengganti
14/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Nomor:

Taptera/21/PM.III-

6. Surat Kaotmil III-13Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap
persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/V/ 2018
tanggal 18Mei 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2.Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
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Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:”Penganiayaan secara bersama-sama”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351
ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
c. Memohon agar barang bukti berupasurat-surat:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor:
353/40/RSUD/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang ditandatangai
Dr. Rahmat Naufal.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa
menyatakan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan
melakukan lagi kesalahannya, dan oleh karenanya Terdakwa
memohon agar dihukum yang seringan-ringannya.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal
satu bulan Nopember tahun 2000 tujuh belas, atau setidak-tidaknya
dalam bulan Nopember tahun 2000 tujuh belas atau dalam tahun
2000 tujuh belas di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Dompu
di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu NTB atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata pada tahun 1987/1988 di Dodik Secata Rindam
Jaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP
618246, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Ta
Bekang selama 3 bulan di Pusdik Bekang Bandung setelah selesai,
pada tahun 1988 ditempatkan di Bekangdam Jaya, setelah beberapa
kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan
hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Bung
Kodim 1608/Bima dengan pangkat Serma NRP 618246.
2. Bahwa Sdri. Siti Rugayah (Saksi-1) menikah dengan Sdr. Drs. H.
Samsuddin (Saksi-2) pada bulan Desember 2013 dengan status
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duda mati karena istri pertama Saksi-2 yang bernama Sdri. Rosdiana
telah meninggal dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira akhir
tahun 2013 ketika dikenalkan oleh Saksi-2 di Rabba Dompu Kota
Bima saat Saksi-1 diajak berkunjung ke rumah Sdri. Akmal atau Sdri.
Ida istri Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan
Saksi-2 dimana Sdri. Akmal atau Sdri. Ida adalah adik kandung dari
almarhum Sdri. Rosdiana istri pertama dari Saksi-2.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal1 Nopember 2017, sekira pukul
09.30 Wita, Saksi-2 berangkat dari rumah di Dusun Rasanggaro,
Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu bersama Saksi-1 untuk
menghadiri sidang gugatan perkara sengketa tanah dan bangunan
yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Dompu NTB dengan
tergugat Sdri. Nurhayati, Sdr. Tasnim Asrarudin, S.Pd (Saksi-3) dan
Sdr. Misbahul Abdi (Saksi-4), pada saat menunggu dimulainya
persidangan Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Mislan (Saksi5) dan Sdri. Rohana (Saksi-6) yang datang untuk menyaksikan
jalannya sidang Sdr. H. Ilyas.
4. Bahwa persidangan gugatan perkara dimulai antara penggugat
Saksi-2 terhadap tergugat Sdri. Nurhayati, Saksi-3 dan Saksi-4
dengan agenda pemeriksaan beberapa Saksi, sekira pukul 15.00
Wita setelah Hakim selesai melakukan pemeriksaan terhadap para
Saksi sidang akan dilanjutkan pekan depan, setelah itu para peserta
sidang, para tergugat dan pengunjung yang menyaksikan sidang
keluar ruangan sidang dan disusul oleh Saksi-1 dan Saksi-2, diluar
ruang sidang para tergugat bersama masanya bersorak sorai sambil
mengolok-olok Saksi-1, kemudian Saksi-1 duduk di kursi kayu
panjang deretan paling depan bersama pengunjung maupun massa
dari pihak tergugat menghadap ke Barat sedangkan Saksi-1 berdiri
sambil bersandar di dinding.
5. Bahwa selanjutnya Sdri. Nurbaya teman Saksi-1 bertepuk tangan
membalas sorak sorai dari kelompok tergugat, kemudian Saksi-1
mengingatkan Sdr. Nurbaya dengan berkata "biarin mereka sorak,
yang penting kita gak minta makan sama mereka", mendengar
perkataan Saksi-1 Terdakwa yang turut menghadiri sidang perdata
gugatan tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri Dompu NTB
langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal
sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi-1, setelah Saksi1 berdiri Terdakwa kembali menendang dengan kaki kanan mengenai
lutut kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 berteriak “irae
pili”(aduh sakit), lalu Terdakwa mengancam dengan kata-kata " saya
tembak kamu kalau macam-macam”.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengancam Saksi-1 spontan
para tergugat Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penyerangan terhadap
Saksi-1 saat itu Saksi-3 menendang dengan kaki kanan ke arah
pinggang Saksi-1, memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian disekitar bawah mata kiri dan mencakar cakar
Saksi-1 dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri Saksi-1
lalu Saksi-2 mendekat sambil menghalang-halangi Saksi-3 dan
Saksi-4 dengan kedua tangan Saksi-2yang dibantu Saksi-5 sambil
Saksi-2 dibawa menghindar namun Saksi-3 dan Saksi-4 terus
mengejar hingga menuju pintu ruang sidang, karena Saksi-1 dan
Saksi-2 ketakutan lalu ingin memaksa masuk ke dalam ruang sidang
untuk menyelamatkan diri, namun dilarang oleh petugas karena di
dalam sedang berlangsung sidang, sehingga terjadi saling dorong
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dengan petugas pengadilan, lalu oleh petugas Saksi-2 dan Saksi-1
disuruh naik ke gedung lantai dua untuk mengamankan diri.
7. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-1 berada di lantai dua
kemudian masuk kedalam ruangan Hakim untuk mengamankan diri,
setelah tidak terdengar suara gaduh kemudian Saksi-1 dan Saksi-2
turun ke lantai satu dan melihat para tergugat dan massanya sudah
tidak ada lagi di dalam kantor Pengadilan Negeri Dompu NTB,
melihat Saksi-1 pincang saat jalan dan terdapat beberapa luka
dibagian wajah dan tanganya, Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian
melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan
Saksi-4 kepada Saksi-1 tersebut ke Polres Kab. Dompu, sedangkan
untuk Terdakwa yang anggota TNI dilaporkan ke Subdenpom Bima
IX/2-2. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa,
Saksi-3 dan Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit
Umum Pemerintah Kabupaten Dompu Nomor : 353/40/RSUD/2018
tanggal 6 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Rahmat Naufal
yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna
kemerahan didaerah di bawah mata sebelah kiri berukuran P=2 cm,
L=2 cm, luka memar berwarna kemerahan pada tangan sebelah kiri
berukuran P=10 cm, L=1 cm, luka gores berwarna kemerahan
berukuran P=3 cm pada tangan sebelah kiri, memar/bengkak
berukuran P=2 cm berwarna serupa kulit pada lutut sebelah kiri yang
kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul namun
luka-luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 untuk
melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Dan Saksi-1 dan
Saksi-2 berharap agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di
proses sesuai dengan 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 351 ayat (1)
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang

: Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian
uraian dalam surat dakwaan Oditur Militer, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah memukul Sdri. Siti
Ruqayah.
- Pada waktu itu justru Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah
dan Sdr. Irawan berusaha melindungi Sdri. Ruqayah dari keroyokan
saudara-saudara isteri Terdakwa yang merasa marah atas ucapan
Sdri. Ruqayah yang mengatakan kepada Hj. Suryani: “Gara-gara Umi
anjing, setan, Saya jadi begini”, sambil tangan Sdri. Ruqayah
menunjuk-nunjuk ke Hj. Suryani.

Menimbang

: Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian dakwaan
Oditur Militer, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau
Eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, sehingga sidang
dilanjutkan.

Menimbang

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

Saksi –I

: Nama lengkap:SITI RUGAYAH; Pekerjaan: PNS Polres Dompu;
Tempat, tanggaI lahir: Dompu, 07 Agustus 1969; Jenis kelamin:
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
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tinggal:RT.009 RW.004 Kel. Kendai I, Kec. Dompu, Kab. Dompu,
NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak sekira akhir tahun
2013 ketika dikenalkan oleh suami Saksi yang bernama Drs. H.
Samsuddin di Rabbadompu, Kota Bima, ketika Saksi diajak
berkunjung ke rumah Terdakwa, karena isteri Terdakwa yang
bernama Sdri. Akmal atau Sdri. Ida adalah adik kandung almarhum
Sdri. Rosdiana (istri pertama suami Saksi).
2. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017, sekira pukul 13.30
Wita, Saksi berangkat menemani suami Saksi (Drs. H. Samsudin)
menghadiri sidang gugatan sengketa tanah di Pengadilan Negeri
Dompu NTB, yang mana Drs. H. Samsudin menggugat tanah yang
ditempati adik almarhum isteri Drs. H. Samsudin yang bernama Sdri.
Nurhayati, suaminya yang bernama Sdr. Muhammad, dan anaknya
yang bernama Sdr. Misbahul Abdi, karena menurut Drs. H.
Samsudin, mereka belum membayar harga tanah yang dibeli dari
Sdr. Drs. H. Samsudin, namun mereka telah membangun dan
menempati rumah di atas tanah Drs. H. Samsudin yang belum
dibayar.
3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wita sidang dimulai dengan
agenda perneriksaan para Saksi. Setelah pemeriksaan para Saksi
selesai, sidang akan dilanjutkan minggu depan,kemudian para
pengunjungsidang dari pihak tergugatkeluar ruang sidang lebih
dahulu untuk duduk-duduk di ruang tunggu sidang, sedangkan Saksi
juga keluar ruang sidang lalu duduk di bangku panjang di ruang
tunggu sidang sambil menunggu Drs. H. Samsudin yang sedang
berbicara dengan Pengacaranya.
4. Bahwa pada waktu di ruang tunggu, para pendukung pihak
tergugat yang jumlahnyasekira tiga puluh oranglalu mengejek dan
mengolok-olokSaksi yang pada saat itu hanya berdua denganDrs. H.
Samsudindengan kata-kata kasar sambil bersorak sorai, namun
Saksi tidak menanggapi sorakan mereka, sehingga suasana menjadi
semakin panas dan kurang kondusif.
5. Bahwa kemudian teman Saksi yang bernama Sdri. Nurbaya
bertepuk tangan membalas sorak-sorai dari kelompok tergugat, lalu
Saksi mengingatkan Sdr. Nurbaya dengan berkata: "BIARIN
MEREKA SORAK, YANG PENTING KITA GAK MINTA MAKAN
SAMA MEREKA". Mendengar perkataan Saksi tersebut, tiba-tiba
Terdakwa yang juga ikut menghadiri sidang gugatan tanah di
Pengadilan Negeri Dompu NTB, yang pada saat itu posisinya di
dekat Saksi langsung memukul Saksi dengan tangan kanan
mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi.
Kemudian setelah Saksi berdiri,Terdakwa kembali menendang
dengan kaki kanan mengenai bagian lutut kaki kiri Saksi sebanyak 1
(satu) kali, hingga Saksi berteriak “IRAE PILI”(aduh sakit),
laluTerdakwa mengancam dengan mengatakan: "SAYA TEMBAK
KAMU KALAU MACAM-MACAM”.
6. Bahwa setelah kejaidan tersebut Saksi lalu dipapah oleh suami
Saksi keluar dari ruangan tersebut untuk menghindari keroyokan dari
masa pendukung Tergugat, namun ternyata Saksi masih dikejar oleh
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adik Sdri. Nurhayati yang bernama Sdr. Tasnim Asrarudin, S.Pd., dan
anak kandung Sdri. Nurhayati yang bernama Sdr. F.J. Misbahul Abdi,
lalu Sdr. Tasnim Asrarudin menendang dengan kaki kanannya ke
bagian perut Saksi, serta mencakar tangan dan wajah Saksi sambil
Sdr. Tasnim terus memberontak dari hadangan orang lain yang ingin
melerai, hingga Saksi dan suami Saksi berusaha masuk ke ruang
sidang untuk berlindung, hingga terjadi dorong-mendorong antara
petugas dengan Sdr. Misbahul Hadi yang ingin melanjutkan memukul
Saksi, hingga Sdr. Misbahul Hadi sempat mengayunkan kakinya
untuk menendang Saksi, namun tidak kena, lalu oleh pegawai
Pengadilan Saksi dan suami Saksi diarahkan untuk naik ke lantai dua
gedung pengadilan guna berlindung.
7. Bahwa setelah berada di gedung lantai dua, Saksi dan suami
Saksi lalu masuk ke salah satu ruangan, lalu ruangan tersebut
pintunya ditutup dan dikunci dari dalam dan lampunya dimatikan oleh
suami Saksi.
8. Bahwa beberapa saat kemudian setelah tidak terdengar lagi
suara gaduh di ruang tunggu sidang, Saksi dan suami Saksi keluar
ruangan dan kemudian turun kembali ke lantai satu, dan Saksi
melihat massa dari kelompok Tergugat telah meninggalkan kantor
Pengadilan Negeri Dompu, sehingga Saksi dan suami Saksi lalu
menuju ke kantor Polres Dompu untuk melaporkan kejadian
pemukulan tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi sampai di Polres Dompu,
ternyata dari pihak Tergugat sudah ada di Polres Dompu, yang
menurut Polisi mereka juga melapor atas kejadian yang terjadi di
kantor Pengadilan Negeri Dompu beberapa saat yang lalu. Setelah
dari kantor Polres Dompu, kemudian Saksi dan suami Saksi menuju
ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Dompu untuk berobat dan
memeriksakan luka-luka yang Saksi alami.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan
Terdakwa memukul dan menendang Saksi, karena secara pribadi
Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa. Justru biasanya
Terdakwa bersikap baik kepada keluarga Saksi, walaupun adik-adik
mantan isteri Drs. H. Samsudin yang lain tidak suka pada Saksi,
terutama dengan Sdri. Hj. Suryani yang tidak saling tegor dengan
Saksi.
11. Bahwa kejadian tersebut sangat tiba-tiba sehingga Saksi tidak
sempat menghindar, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan
terhadap Saksi Terdakwamenggunakan pakaian kaos betwama putih
motif bunga-bunga warna hitam, celana levis warna biru,
menggunakan sandal kulit, serta memakai tas kecil warna hitam, dan
tidak membawa senjata api.
12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap
Saksi, Saksi merasakan sakit di bagian dada dan luka memar di
bagian lutut kaki kiri. Kemudianakibat tendangan dan cakaran yang
dilakukan oleh Sdr. Miftahul Abdi, Saksi merasakan sakit di bagian
perut, luka memar dibawah mata dan tangan kiri, serta luka gores di
bagian tangan kiri. Walaupun demikian Saksi masih bisa melakukan
aktiftas sehari-hari, masuk kerja, melakukan kegiatan rumah tangga
memasak dan sebagainya. Namun pada waktu Saksi melakukan
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sholat 5 waktu, pada posisi duduk tasyahud dibagian lutut kaki kiri
terasa sakit dan nyeri.
13. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, namun Saksi menghendaki
perbuatan Terdakwa tetap diproses secara hukum.
Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas,Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi - II

: Nama lengkap:Drs. H. SAMSUDIN; Pekerjaan: PNS Guru MTs
Negeri Dompu; Tempat, tanggaI lahir: Sumbawa, 16 Mei 1961; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal:Rt.09 Rw.04, Kel. Kendai l, Kec. Dompu, Kab.
Dompu, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah
dengan Sdri. Akmal yang merupakan dengan adik kandung
almarhum isteri Saksi yang bernama Siti Rosdiana pada sekira tahun
2001.
2. Bahwa setelah Sdri. Siti Rosdiana meninggal dunia pada bulan
Juni 2013, selanjutnya pada bulan Desember 2013 Saksi menikah
lagi dengan Sdri. Siti Rugayah. Dari pernikahan Saksi dengan
almarhum Sdri. Rosdiana, Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
Sdri. Elisa Setia, Apt.(26 tahun); Sdr. M. Ilham (16 tahun), dan Sdr.
Dianul Adim (5 tahun). Sedangkan pernikahan Saksi dengan Sdri. Siti
Rugayah, hingga sekarang Saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 1994, ketika isteri Saksi yang bernama Sdri.
Siti Rosdiana masih hidup, Saksi membeli membeli sebidang tanah
yang sudah ada pondasinya dari saudara ipar mertua Saksi dengan
harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun
1999 tanah Saksi tersebut mau dibeli oleh adik isteri Saksi yang
bernama Sdri. Nurhayati alias Nunung yang uangnya menyusul.
Namun sebelum tanah tersebut dibayar, Sdri. Nurhayati sudah
membangun rumah di atas tanah tersebut. Kemudian setelah isteri
Saksi meninggal dunia pada tahun 2013 dan Saksi menikah lagi
dengan Sdri. Rugayah, Saksi lalu berusaha meminta uang
pembayaran tanah milik Saksi yang sudah dibangun rumah oleh Sdri.
Nurhayati tersebut, namun Sdri. Nurhayati malah mengatakan bahwa
tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama suaminya (Sdr.
Muhammad), dan Sdri. Nurhayati mempersilahkan Saksi untuk
menggugat jika tidak terima.
4. Bahwa oleh karena merasa ditantang oleh Sdri. Nurhayati, maka
pada bulan Mei 2017 Saksi melalui Pengacaranya lalu menggugat
Sdr. Muhammad alias Memed, Sdri. Nurhayati alias Nunung, dan
anaknya yang bernama Sdr. Miftahul Abdi ke Pengadilan Negeri
Dompu.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal01 Nopember 2017 sekirapukul
09.30 Wita, Saksi bersama dengan Sdri. Rugayah berangkat dari
rumah Saksi di Dusun Rasanggaro, Desa Matua, Kec. Woja, Kab.
Dompu, dengan menggunakan mobil berangkat ke Pengadilan
Negeri Dompu untuk menghadiri sidang lanjutan gugatan perkara
sengketa tanah dan bangunan yang dilaksanakan di Pengadilan
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Negeri Dompu, NTB. Pada waktu itu agenda persidangannya adalah
memeriksa tiga orang Saksi dari pihak Tergugat.
6. Bahwa setelah sampai di PN Dompu pada sekira pukul 11.00
Wita, ketika sedang menunggu jadwal sidang, Saksi dan Sdri.
Rugayah bertemu dengan Sdr. Mislan dan Sdri. Rohana yang juga
hadir di PN Dompu untuk menyaksikan sidang gugatan Sdr. H. Ilyas.
7. Bahwa beberapa saat kemudian keadaan kantor PN Dompu
berangsur-angsur mulai ramai dan dipenuhi oleh kedatangan
rombongan pihak Tergugat dan massa pendukungnya dari Kel.
Kendai I yang didominasi kaum ibu-ibu. Oleh karena pada hari itu
ada lima jadwal sidang gugatan perdata, maka kantor Pengadilan
Negeri Dompu dipenuhi oleh peserta sidang maupun pengunjung
sidang.
8. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wita, sidang lanjutan gugatan
perkara Saksi dengan agenda pemeriksaan tiga orang Saksi terakhir
dari pihak Tergugat dimulai, lalu Hakim memeriksatiga orang Saksi
dari pihak Tergugat. Setelah pemeriksaan terhadap para Saksi dari
pihak Tergugat selesai pada sekira pukul 15.00 Wita, sidang
dilanjutkan pekan depan.
9. Bahwa kemudian para peserta dan pengunjung sidang, terutama
dari pihak Tergugat keluar terlebih dahulu, sementara Saksi dan isteri
Saksi (Sdri. Rugayah)keluar belakangan, karena Saksi berkonsultasi
lebih dulu dengan Pengacara Saksi.
10. Bahwa kemudian ketika Saksi dan Sdri. Rugayah keluar dari
ruang sidang untuk istirahat sebentar di ruang tunggu sidang, tibatiba para tergugat dan massa pendukungnya bersorak sorai sambil
mengolok-olok Sdri. Rugayah, namun Sdri. Rugayah tidak
menanggapi dan tetap duduk di kursi kayu panjang deretan paling
depan bersama dengan pengunjung dan juga massa pendukung
pihak Tergugat, sedangkan Saksi berdiri sambil bersandar didinding
ruangan dekat tempat Terdakwa dudukbersama dengan Sdri. Hj.
Suryani, Sdri. Nurhayati, Sdr. Tasnim Asrarudin, dan Sdr. Misbahul
Abdi.
11. Bahwa kemudian dari belakang tempat duduk Sdri.
Rugayah,para pendukungTergugat terus mengolok-olok hingga
berkata-kata kasar terhadap Sdri. Rugayah, hingga Sdri. Rugayah
menimpali dengan mengatakan: “Biarkan mereka sorak-sorak, yang
penting Saya gak minta makan sama mereka”, lalu tiba-tiba
Terdakwa yang berdiri satu setengah meter di depan Sdri. Rugayah
melangkah kedepan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal
sebanyak satu kali ke baglan dada Sdri. Rugayah yang saat itu
sedang duduk di kursi, lalu Sdri. Rugayah berdiri dan dengan cepat
Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian lutut kaki kiri Sdri. Rugayah sehingga Sdri.
Rugayah terduduk kembali di kursi sambil berteriak kesakitan, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Rugayah: “Saya tembak kamu
kalau macam-macam”.
12. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengancam Sdri. Rugayah,
secara spontan para Tergugat, Sdr. Tasnim Asrarudin, dan Sdr.
Misbahul Abdi menyerang Sdri. Rugayah dengan cara: Sdr. Tasnim
Asrarudin menendang dengan kaki kanan ke arah pinggang Sdri.
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Rugayah, memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian disekitar bawah mata kiri Sdri. Rugayah, serta
mencakar-cakar dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri
Sdri. Rugayah, lalu Saksi segera mendekat untukmelindungi Sdri.
Rugayah dengan cara menghalang-halangi pukulan dan tendangan
mereka dengan menggunakan kedua tangan Saksi yang dibantu oleh
Sdr. Mislan, sambil Saksi dibawa menghindar, namun mereka terus
mengejar sambil berusaha memukul dan menendang Sdri. Rugayah,
hingga Saksi dan Sdri. Rugayah terdesak sampai pintu ruang sidang.
13. Bahwa oleh karena Saksi dan Sdri. Rugayah ketakutan hingga
Saksi ingin memaksa masuk ke dalam ruang sidang untuk
menyelamatkan diri, namun dilarang oleh petugas karena di dalam
sedang berlangsung sidang, sehingga terjadi saling dorong dengan
petugas pengadilan, maka kemudian petugas menyuruh Saksi dan
Sdri. Rugayah untuk naik ke gedung lantai dua.
14. Bahwa setelah berada di lantai dua,Saksi dan Sdri. Rugayah lalu
masuk ke dalam ruangan Hakim dan kemudian Saksi mengunci
pinturuiangan Hakim tersebut dari dalam dan lampunya Saksi
matikan. Beberapa saat kemudian setelah tidak terdengar suara
orang gaduh, Saksi dan Sdri. Rugayah keluar dari dalam ruangan
Hakim, lalu Saksi dan Sdri. Rugayah turun ke lantai satu, dan Saksi
melihat para tergugat dan massanya sudah tidak ada lagi di kantor
PN Dompu.
15. Bahwa oleh karena Saksi melihat Sdri. Rugayah jalannya
pincang dan terdapat beberapa luka dibagian wajah dan tanganya,
maka Saksi dan Sdri. Rugayah mengambil keputusan untuk
melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polres Dompu.
Setelah Saksi tiba di Mapolres Dompu dan akan menuju ke SPK
(Sentral Pelayanan Kepolisian), ternyata di dalam ruangan SPK
tersebut sudah ada para Tergugat dan Sdr. Tasnim yang ditemani
Terdakwa dan keluarga Tergugat. Setelah mereka pulang, giliran
Saksi dan Sdri. Rugayah melaporkan perbuatan Sdr. Tasnim dan
Sdr. Misbahul Abdi yang telah mengeroyok Sdri. Rugayah ke Polres
Dompu.
Sedangkan
untuk
Terdakwa,
Saksi
dan
Sdri.
Rugayahmelaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom
Bima.
16. Bahwa setelah laporan Sdri. Rugayah diterima di SPK,
selanjutnya Sdri. Rugayah diarahkan untuk berobat dan
memeriksakan luka-lukanya ke RSUD Dompu. Setelah di ruang IGD
(Instalasi Gawat Darurat) RSUD Dompu dan dilakukan pemeriksaan
oleh perawat dan dokter jaga, selanjutnya Saksi dan Sdri. Rugayah
diperbolehkan pulang, dan pada sekira pukul 18.00 Wita Saksi dan
Sdri. Rugayah pulang ke Dusun Rasanggaro.
17. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi
sangat tiba-tiba, Terdakwa saat itu menggunakan pakaian preman,
memakai kaos putih, celana levis wama biru, sandal kulit,
menggunakan tas selendang wama hitam, dan Saksi lihat Terdakwa
tidak membawa senjata api.
18. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Rugayah mengalami rasa
sakit dibagian dada dan luka memar pada lutut kaki kiri, namun Sdri.
Rugayah masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti masuk
kerja, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Namun pada lutut kiri
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terasa sakit dan nyeri saat melaksanakan sholat lima waktu. Selain
itu, akibat tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Tasnim Asrarudin dan
Sdr. Misbahul Abdi, Sdri. Rugayah mengalami sakit dibagian perut,
namun cuma sebentar, dan terdapat luka memar dibawah mata kiri
dan loka goresan dibagian tangan kiri.
19. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Rugayah tidak
ada masalah, bahkan Terdakwa sangat baik terhadap Saksi dan Sdri.
Rugayah. Namun setelah Saksi mengajukan gugatan terhadap tanah
yang ditempati Sdri. Nurhayati, Sdr. Misbahul Abdi, dan Sdr.
Muhammad, Terdakwa menjadi kurang suka pada Saksi dan
Terdakwa berpihak kepada Sdri. Nurhayati yang merupakan kakak
dariisteri Terdakwa, sehingga Terdakwajuga ikut menghadiri sidang
gugatan tersebut di PN Dompu untuk memberikan dukungan pada
Sdri. Nurhayati.
20. Bahwa sebagai mantan ipar, Saksi memaafkan kesalahan
Terdakwa, karena memang sebelumnya Terdakwa bersikap baik
kepada Saksi dan Sdri. Rugayah.
Atas
keterangan
Saksi-II
membenarkan seluruhnya.
Saksi - III

tersebut

di

atas,Terdakwa

: Nama lengkap:MISLAN H. MUHAMMAD; Pekerjaan: Petani dan
Nelayan; Tempat, tanggaI lahir: Dompu, 07 Juli 1969; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal:Lingkungan II Rt.06 Rw.03, Kel.Montabaru, Kec.Woja, Kab.
Dompu, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Rugayahsejak sekira 3 (tiga)
tahun yang lalu melalui anak Saksi yang bernama Sdri. Mega Kurnia
yang tergabung dalam klub Bola Voly bersama Sdri. Siti Rugayah di
Kab. Dompu, dan saat ini Sdri. Siti Rugayah dan Sdr. Drs. H.
Samsuddin tinggal di Dusun Rasanggaro, Desa Matua, Kec. Woja,
Kab. Dompu,tetangga desa dengan Saksi. Sedangkan dengan
Terdakwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul
10.00 Wita Saksi berangkat dari rumah di Kel. Monta Baru dengan
menggunakan sepeda motor sendirian menuju Kantor Pengadilan
Negeri Dompu NTB untuk menghadiri dan memberi dukungan moril
kepada adik Saksi yang bernama Sdr. H. llyas, yang pada hari itu ada
sidang gugatan perkara sengketa tanah.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di kantor PN Dompu, Saksi melihat
di kantor PN Dompu sudah banyak orang, baik di luar gedung
maupun di dalam gedung kantor Pengadilan Negeri Dompu.
Selanjutnya Saksi masuk ke dalam ruang tunggu, ternyata di dalam
ruang tunggu sudah banyak orang, lalu Saksi mencari tempat duduk
dan kemudian duduk di salah satu bangku di ruang tunggu siding.
Sementara itu di dalam ruang sidang sedang berlangsung sidang
perkara gugatan tanah yang Saksi tidak ketahui penggugat maupun
tergugatnya.
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4. Setelah sidang gugatan perkara tanah tersebut selesai, sidang
selanjutnya giliran perkara Sdr. H. llyas, namun Saksi tidak ikut
masuk ke dalam ruang sidang, dan Saksi tetap menunggu di ruang
tunggu sidang. Sementara itu para pengunjung sidang yang sudah
selesai tadi pada duduk-duduk dan berdiri di ruang tunggu sidang
sambil berteriak teriak dengan nada seperti kecewa atas sidang yang
telah berlangsung tadi.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. H.
Samsudin keluar dari ruangan sidang menuju ke ruang tunggu siding,
lalu Sdr. Drs. Samsudin menghampiri Saksi, bercerita sebentar
mengenai proses persidangan barusan, lalu kemudian Sdr. Drs.
Samsudin bergeser dengan posisi berdiri sambil bersandar di dinding
ruangan berbaur dengan pengunjung lainnya, sedangkan Sdri.
Rugayah saat itu duduk di kursi panjang deretan paling depan
menghadap ke barat, dan Saksi duduk di kursi panjang lainya
deretan paling depan juga menghadap ke barat bersama pengunjung
lainya pada jarak sekira tiga meter dari tempat duduk Sdri. Rugayah.
6. Bahwa pada waktu Sdri. Rugayah duduk di bangku panjang
ruang tunggu tersebut, dari samping kiri, kanan, dan belakang tempat
duduk Sdri. Rukayah pada jarak sekira satu meter, beberapa orang
dari pihak Tergugat, baik perempuan maupun laki-laki,mereka
bersorak sorai sambil mengolok-olok Sdri. Rugayah dengan kata-kata
kotor, hingga kemudian Sdri. Rugayah mengatakan: "Biarin sorak
sorak terus, yang penting Saya gak minta makan sama kalian".
Mendengar perkataan Sdri. Rugayah tersebut,Terdakwa yang
sedang berdiri pada jarak sekira satu setengah meter dari hadapan
Sdri. Rugayah melangkah mendekat lalu tiba-tiba mengayunkan
tangan kanan mengepal ke arah dada Sdri. Rugayah yang sedang
duduk sebanyak satu kali, kemudian Sdri. Rugayah berdiri dari
tempat duduk, lalu Terdakwa mengayunkan kaki kanannya
menendang sebanyak satu kali ke arah kaki kiri Sdri. Rugayah
mengenai bagian lutut kaki kiri Sdri. Rugayah hingga Sdri.
Rugayahsambil terduduk kembali berteriak kesakitan, lalu Terdakwa
mengatakan kepada Sdri. Rugayah: "Saya tembak kamu kalau
macam-macam”.
Namun pada waktu itu Saksi tidak melihat
Terdakwa membawa senjata.
7. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengancam Sdri. Rugayah,
tiba-tiba secara spontan seorang laki-laki yang kemudian Saksi
ketahui bernama Sdr.Tasnim Asrarudin dari arah belakang meloncat
menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian
pinggang Sdri. Rugayah, memukul dengan tangan kanan satu kali
mengenai bagian muka dibawah mata kiri, sambil mencakar-cakar
Sdri. Rugayah, yang kemudian diikuti oleh laki-laki lain yang
kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Misbahul Abdi dari arah
samping mengejar dan melakukan beberapa kali tendangan kearah
Sdri. Rugayah dengan kaki kanannya, namun sebagian tendanganya
tersebut mengenai Sdr. Drs. H. Samsudin yang berusaha melindungi
isterinya dari keroyokan mereka. Melihat hal tersebut Saksi lalu
melangkah mendekat untuk membantu Sdr. Drs. Samsudin
melindungi Sdri. Rugayah dengan cara menghalangi kedua orang
laki-laki yang terus berusaha menyerang Sdri. Rugayah agar mereka
menghentikan perbuatannya, namun ternyata mereka tetap terus
mengejar hingga berada di depan pintu masuk ruang siding. Oleh
karena takut dengan massa dari Tergugat, maka Sdri. Rugayah dan
Sdr. Drs. Samsudin memaksa masuk ke dalam ruang siding, namun
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dilarang oleh petugas pengadilan, sehingga terjadi dorong dorongan
pintu dengan petugas pengadilan, lalu petugas menyuruh Sdri.
Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin naik ke lantai dua.
8. Bahwa setelah Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin naik ke
lantai dua, orang orang dari pihak Tergugat sudah tidak lagi mengejar
Sdri. Rugayah, sehingga situasi di ruang tunggu sidang berangsur
tenang, dan selanjutnya sekira pukul 16.45 wita Saksi pulang ke
rumah Saksi di Desa Monta Baru..
9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang di PN Dompu ketika
pengadilan menggelar sidang perkara gugatan sengketa tanah
terhadap kerabatnya yang ada di Kab. Dompu yang digugat oleh Sdr.
Drs. H. Samsudin. Pada waktu itu Terdakwa datang menggunakan
pakaian kaos berwarna putih, celana levis panjang warna biru,
menggunakan sandal kulit, dan memakai tas selempang kecil warna
hitam.Ketika sidang terhadap kerabatnya tersebut dimulai, Terdakwa
tidak masuk ke dalam ruang sidang, melainkan Terdakwa hanya
berdiri, kadang duduk dan berjalan kesana-kemari sambil sesekali
berbincang-bincang dengan Sdr. Tasnim dan Sdr. Misbahul Abdi
serta pengunjung lainya. Setelah siding selesai, posisi Terdakwa ada
di ruang tunggu sidang berdiri menghadap ke timur berada satu
setengah meter dari tempat duduk Sdri. Rugayah di kursi kayu
deretan paling depan menghadap ke barat.
Atas keterangan Saksi-III
membenarkan seluruhnya.

tersebut

di

atas,

Terdakwa

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir dengan alasan
yang sah,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31
Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik
yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai
agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - IV

: Nama lengkap:TASNIM ASRARUDIN, S.Pd.; Pekerjaan: Guru
Honorer; Tempat, tanggaI lahir: Dompu, 07 Juli 1987; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat
tinggal:Lingkungan Sambi Tangga RT.09 Rw.04, Kel. Kandai l,
Kec.Dompu, Kab. Dompu, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2001
ketikaTerdakwa menikah dengan kakak kandung Saksi yang
bernama Sdri. Akmal. Sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Siti
Rugayah sejak sekira bulan Desember 2013 setelah Sdri. Rugayah
menikah dengan Sdr. Drs. H. Samsuddin yang dulu adalah suami
almarhum kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Rosdiana yang
meninggal pada bulan Juni 2013.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul
14.00 Wita mulai berlangsung sidang gugatan tanah di Pengadilan
Negeri Dompu antara Sdr. Drs. H. Samsudin selaku Penggugat
melawan Tergugat I Sdri. Nurhayati, Tergugat Il Sdr. F. J. Misbahul
Abdi, dan Tergugat III Sdr. Muhammad. Setelah sidang selesai
sekira pukul 15.00 Wita dan dilanjutkan minggu depan, kemudian
para peserta sidang dan para pengikut, termasuk Saksi, pada keluar
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ruang sidang lalu duduk-duduk di ruang tunggu sidang. Beberapa
saat kemudian suasana menjadi gaduh dan terjadi cekcok mulut
antara massa pendukung Tergugat dengan Penggugat Sdr. Drs. H.
Samsudin. Oleh karena ruang tunggu sidang tersebut panas, maka
Saksi lalu keluar ruangan untuk mencari udara segar dan duduk
diatas sepeda motor.
3. Bahwa dari cekcok mulut tersebut Saksi sempat mendengar katakata Sdri. Rugayah yang memaki-maki Sdri. Hj. Suryani dengan
mengatakan: "GARA-GARA UMI ANJING, SETAN, SAYA JADI
BEGINI” sambil menunjuk-nunjuk Sdri. Haijah Suryani. Beberapa
saat kemudianterdengar suara orang berteriak-teriak, kemudian
Saksi duduk agak tegak di atas jok sepeda motor untuk menengok
kearah ruang tunggu sidang, dan Saksi melihat semua orang yang
ada di ruangan tersebut berdiri lalu merangsek kearah Sdri. Rugayah,
sehingga Saksi penasaran dan kemudian Saksi masuk ke dalam
ruang tunggu sidang. Setelah di ruang tunggu Saksi melihat masa
yang didominasi kelompok Tergugat merangsek mendatangi Sdri.
Rugayah, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa dan warga Kandai
I
yang bernama Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Irawan, sambil
ditenangkan oleh Terdakwa dengan berkata "SUDAH SUDAH,
JANGAN RIBUT DISINI", hingga akhirnya akhirnya sebagian massa
mundur, namun sebagian yang lain terus berusaha mendekati Sdri.
Rugayah sambil memaki-maki.
4. Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Samsudin (suami Sdri. Rugayah)
yang berdiri tidak jauh dari tempat duduk Sdri. Rugayah mendekat
dan berusaha menyelamatkan Sdri. Rukayah dengan cara menarik
Sdri. Rugayah untuk menghindar dari keroyokan massa dengan
memaksa masuk ke dalam ruang sidang, padahal di dalam ruang
sidang sedang ada siding. Setelah Sdri. Rugayah berada di dalam
ruang sidang, massa dari kelompok Tergugat akhimya membubarkan
diri. Kemudian oleh karena Sdri. Hj. Suryani merasa keberatan
dengan kata-kata kasar dari Sdri. Rugayah, maka Saksi lalu
mengantar Hj. Suryani ke Polres Dompu untuk melaporkan kejadian
tersebut di atas. Setelah berada di kantor Polres Dompu untuk
membuat laporan polisi, tidak lama kemudian datang menyusul Sdri.
Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin, yang menurut petugas mereka
juga sedang membuat laporan polisi atas kejadian di PN Dompu
tersebut.
5. Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi tidak sempat melihat
Terdakwa ataupun massa yang memukul Sdri. Rugayah, karena
massa cukup banyak dan gaduh,dan jika seandainya ada yang
memukuli Sdri. Rugayah, menurut Saksi Sdri. Rugayah pasti
hancur/babak belur dipukuli orang banyak dan masuk rumah sakit.
6. Bahwa pada waktu kejadianTerdakwa menggunakan pakaian
kaos oblong warna putih, celana levis warna biru, sandal kulit, tas
selempang warna hitam, dan tidak membawa senjata api.
Atas keterangan Saksi-IVyang dibacakan
atas,Terdakwa membenarkanseluruhnya.
Saksi - V

tersebut

di

: Nama lengkap:F.J. MISBAHUL ABDI; Pekerjaan: Honorer Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Dompu; Tempat,
tanggaI lahir: Dompu, 02 Mei 1995; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan:
Indonesia;
Agama:
Islam;
Tempat
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tinggal:Lingkungan Sambi Tangga Rt.09 RW.04, Kel. Kandai l,
Kec.Dompu, Kab. Dornpu, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa
menikahi adik kandung Ibu Saksi yang bernama Sdri. Akmal pada
tahun 2001, sehingga sekarang Terdakwa adalah Paman Saksi.Saksi
juga kenal dengan Sdri. Siti Rugayah sejak sekira bulan Desember
2013, ketika Sdri. Siti Rugayah menikah dengan Sdr. Drs. H.
Samsuddin,yang mana Sdr. Samsudin dulunya adalah suami
almarhum Sdri. Rosdiana yang merupakan kakak kandung lbu Saksi
yang bernama Sdri. Nurhayati. Sdri. Rosdiana meninggal dunia pada
bulan Juni 2013.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul
15.00 Wita, setelah sidang perkara gugatan tanah di Pengadilan
Negeri Dompu NTB selesai, Saksi keluar bersama Sdri. Hajjah
Suryani menuju ruang tunggu sidang kemudian duduk-duduk
dibangku panjang bersama keluarga, tetangga,dan warga Kandai l
yang mendukung pihak Tergugat.
Pada waktu itu Sdr. Drs.
Samsudin selaku Penggugat mengajukan gugatan atas rumah dan
tanah yang ditempati Saksi dan kedua orangtua Saksi selaku
Tergugat.
3. Bahwa beberapa saat kemudian Sdri. Rugayah keluar dari ruang
sidang sambil ngomel ngomel, dan kemudian sambil menunjuknunjuk kearah Sdri. Hajjah Suryani, Sdri. Rugayah mengatakan:
"GARA-GARA UMI ANJING, SETAN, SAYA JADI BEGJNI”.
Mendengar kata-kata tersebut,sebagian mereka yang ada di ruang
tunggu sidang langsung berdiri sambil membalas kata-kata Sdri.
Rugayah, hingga suasana di ruang tunggu menjadi gaduh, lalu
massa pendukung Tergugatsecara spontan mendekati untuk
mengeroyok Sdri. Rugayah. namun Terdakwa yang sedang ngobrol
bersama Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Irawan, langsung menghalangi
pergerakan massa sambil mengatakan: "SUDAH, SUDAH, JANGAN
RIBUT DISINI”. Walaupun sudah berusaha dihalangi oleh Terdakwa,
namun
sebagian
massa
masih
ada
yang
berusaha
mendekati/mengeroyok Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin,
sehingga Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin ketakutan, lalu Sdri.
Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin menghindar menuju ke arah ruang
sidang dan hendak masuk ke dalam ruang sidang, namun di dalam
sedang ada sidang, sehingga terjadi dorong-dorongan antara Sdri.
Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin dengan petugas pengadilan yang
melarang mereka masuk ke dalam ruang sidang, namun akhirnya
mereka tetap masuk ke dalam ruang sidang.
4. Bahwa setelah Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudinmasuk ke
dalam ruang sidang, suasana di ruang tunggu sidang menjadi
tenang, namun Sdri. Hj. Suryani tidak terima dengan perkataan Sdri.
Rugayah, hingga kemudian Sdri. Hj. Suryani dengan ditemani
Terdakwa dan Sdr. Tasnim lalu mengadukan perbuatan Sdri.
Rugayah tersebut ke Polres Dompu, sedangkan Saksi lalu pulang ke
rumah Saksi untuk olah raga.
5. Bahwapada waktu itu Saksibersama dengan Sdri. Hj. Suryani,
Saksi melihat tidak ada satupun dari massa pendukung
Tergugatyang bisa memukul Sdri. Rugayah, karena Sdri. Rugayah
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sudah dihalangi/dilindungi oleh Terdakwa, Sdr. Ardiansyah, dan Sdr.
Irawan.
Atas keterangan Saksi-Vyang dibacakan
atas,Terdakwa membenarkanseluruhnya.
Saksi - VI

tersebut

di

: Nama lengkap:ROHANA;Pekerjaan: lbu Rumah Tangga, Tempat,
tanggaI lahir: Dompu, 1968; Jenis kelamin: Perempuan;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal:Rt.07
Rw.03, Kel. Monta Baru, Kec. Woja, Kab. Dompu, NTB.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Siti Rugayah.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul
11.00 Wita, Saksi pergi melihat sidang gugatan Sdr. H. llyas,
tetangga Saksi dalam perkara sengketa tanah di Kantor Pengadilan
Negeri Dompu, NTB.
3. Setelah sampai di Kantor PN Dompu,Saksi lalu duduk di
emperan Kantor Pengadilan dan sempat bertemu dengan Sdr. Drs.
H. Samsuddin, Sdri. Rugayah,dan Sdr. Mislan, serta para
pengunjung sidang yang lainnya.
4. Bahwa kemudian padasekira pukul 14.30 Wita Saksi masuk ke
dalam ruang tunggu sidang, dan Saksi melihat di dalam ruang tunggu
tersebut banyak pengunjung sidang yang sejak tadi sudah beradadi
ruang tunggu sidang, lalu terdengar suara orang saling berbicara satu
sama Iainya sehingga suasananya sangat berisik, lalu Saksi berdiri di
dekat pintu keluar ruang sidang yang sedang di tutup dan dijaga oleh
petugas, karena di dalam ruang sidang sedang berlangsung jalannya
sidang gugatan Sdr. Drs. Samsudin.
5. Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wita petugas penjaga pintu
ruang sidang membuka pintu lalu disusul para pengunjung sidang
pada keluar dari ruang siding menuju ruang tunggu sidang, yang
menandakan sidang yang baru digelar terhadap perkara Sdr. Drs.
Samsudin telah selesai, dan sidang akan dilanjutkan dengan sidang
perkara Sdr. H. Ilyas.
6. Bahwa pada waktu keluar dari ruang siding, Saksi melihat dari
kelompok Tergugat yang membawa massa cukup banyak terdengar
gaduh dan berteriak-teriak di ruang tunggu sidang, sehingga Saksi
tidak jadi masuk ke dalam ruang sidang untuk menyaksikan sidang
perkara Sdr. H. Ilyas, karena Saksi penasaran dan Saksi memilih
tetap berdiri di samping pintu ruang sidang yang dijaga petugas
pengadilan, sambil sesekali Saksi mengintib ke dalam dari celah
pintu ruang sidang yang sedikit terbuka.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs.
Samsudin keluar dari balik pintu ruang siding, kemudian Sdri.
Rugayah berjalan disela-sela kerumunan massa menuju ke kursi
kayu panjang dan duduk di deretan paling depan bersama dengan
pengunjung Iainya menghadap ke barat. Sedangkan Sdr. Drs.
Samsudin berdiri bersandar didinding ruangan membaur bersama
para pengunjung sidang Iainnya.
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8. Bahwa kemudian massa dari pihak Tergugat yang ada
dibelakang maupun samping tempat duduk Sdri. Rugayah bersoraksorai sambil mengolok-olok dan menunjuknunjuk Sdri. Rugayah,
sehingga suasana di ruang tunggu sidang menjadi gaduh.
9. Bahwa ketika suara gaduh diruang tunggu sidang sedang
berlangsung, tiba-tiba Terdakwa yang berdiri dihadapan Sdri.
Rugayah bergerak cepat melangkah maju sambil mengayunkan
tangan kanan mengepal ke arah bagian dada Sdri. Rugayah yang
sedang duduk di kursi kayu panjang sebanyak satu kali, sehingga
Sdri. Rugayah berdiri dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa
dengan cepat pula mengayunkan tendangan kaki kanan mengarah
ke bagian kaki Sdri. Rugayah sebanyak satu kali mengenai bagian
lutut kaki kiri Sdri. Rugayah, hingga Sdri. Rugayah terduduk dan
berteriak kesakitan.
10. Bahwa kemudianpara pengunjung sidang yang berada di ruang
tunggu sidang tersebut pada menengok dan berhamburan mendekat
ke arah sumber keributan. Bersamaan dengan itu Saksi melihat dari
arah belakang kerumunan tersebut tiba-tiba ada dua orang laki-laki
yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Tasnim Asrarudin, S. Pd
dan Sdr. F.J Misbahul Abdi ikut menyerang Sdri. Rugayah, sehingga
Sdri. Rugayah lalu dibawa menghindar oleh Sdr. Drs. Samsudin
dibantu oleh Sdr. Mislan dan pengunjung Iainya, namun Sdr. Tasnim
dan Sdr. Misbahul Abdi tetap mengejarhingga sampai di pintu ruang
sidang, lalu merekaakan masuk ke ruang sidang, tetapi dilarang oleh
Petugas sidang hingga terjadi dorong-dorongan dengan Petugas
siding. Melihat kejadian demikian Saksi menjadi takut, lalu kemudian
Saksisegera keluar dari Kantor Pengadilan untuk mencari angkot,
dan selanjutnyaSaksi pulang ke rumah Saksi di Kel. Monta Baru.
11. Bahwa pada waktuTerdakwa melakukan penganiayaan terhadap
Sdri. Rugayah, posisi Terdakwa sedang berdiri dihadapan Sdri.
Rugayah yang sedang duduk di bangku panjang pada jarakkurang
lebih satu setengah meter, lalu Terdakwa dengan sedikit melangkah
ke depan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal mengarah
ke bagian dada Sdri. Rugayah sebanyak satu kali. Setelah Sdri.
Rugayah berdiri,Terdakwa mengayunkan kaki kanannyamenendang
mengarah ke bagian kaki sebanyak satu kali mengenai bagian lutut
kaki kiri Sdri. Rugayah, hingga Sdri Rugayahterduduk kembalisambil
berteriak kesakitan.
Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa
membenarkanseluruhnya.
Menimbang

: Bahwa
didalam
persidangan
pokoknyamenerangkansebagai berikut :

Terdakwa

pada

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata T.A. 1987/1988 di Dodik Secata Rindam Jaya
Jakarta. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada
NRP.618246, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ta Bekang
selama 3 bulan di Pusdikbekang Cimahi, Bandung, selanjutnya
Terdakwa berdinas di Bekangdam Jaya Jakarta. Pada tahun 1996
Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdikbekang TNI AD
Cimahi, Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
Terdakwa berdinas di Ditbekang TNI AD Jakarta. Kemudian pada

17
tahun 1999 Terdakwa berdinas di Kodam IX/Udayana ditempatkan di
Kodim 1608/Bima. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih berdinas di
Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Bintara Penghubung (Babung)
Kodim 1608/Bima dengan instansi sipil di Kab. Bima hingga
sekarang.
2. Bahwa orangtua isteri (mertua) Terdakwa tinggal di Kab. Dompu,
NTB, mempunyai lima orang anak, yaitu:
a. Sdri. Siti Rosdiana, yang kemudian menikah dengan Drs. H.
Samsudin, memiliki tiga orang anak;
b. Sdri. Hj. Suryani;
c. Sdri. Nurhayati alias Nunung, yang menikah dengan Sdr.
Muhammad alias Memed, mempunyai anak antara lain bernama Sdr.
Misbahul Abdi (23 tahun);
d. Sdri. Akmal, pada tahun 2001 menikah dengan Terdakwa yang
saat itu Terdakwa berstatus duda cerai mati dengan dua orang anak;
dan
e. Sdr. Tasnim Asrarudin (31 tahun).
3. Bahwa mertua Terdakwa pernah memberi sebidang tanah dan
rumah kepada Sdri. Siti Rosdiana yang kemudian ditempati oleh Sdri.
Siti Rosdiana bersama suami (Drs. H. Samsudin) dan ketiga anakanaknya. Mertua Terdakwa juga memberikan sebidang tanah dan
rumah kepada Sdri. Nurhayati alias Nunung yang kemudian ditempati
bersama suami dan anak-anaknya. Tanah dan rumah yang diberikan
kepada Sdri. Rosdiana dan Sdri. Nunung tersebut semuanya terletak
di Kab. Dompu, NTB.
4. Bahwa pada bulan Juni 2013 Sdri. Rosdiana meninggal dunia,
dan kemudian pada bulan Desember 2013 Sdr. Drs. H. Samsudin
menikah lagi dengan Sdri. Siti Ruqayah dan kemudian Sdri. Ruqayah
tinggal di rumah Sdr. Drs. H. Samsudinyang merupakan pemberian
mertua Terdakwa..
5. Bahwa dalam perkembangannya rumah pemberian mertua
Terdakwa tersebut oleh Sdr. Drs. H. Samsudin akan diberikan
kepada Sdri. Siti Ruqayah, namun dilarang oleh mertua Terdakwa,
sehingga pada tahun 2016 Sdr. H. Samsudin menggugat mertua
Terdakwa secara perdata tentang kepemilikan rumah dan tanah
pemberian mertua Terdakwa tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, di
tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mertua Terdakwa
dimenangkan, akan tetapi di tingkat Kasasi mertua Terdakwa
dikalahkan dan Sdr. Drs. H. Samsudin menang, namun putusan
tersebut hingga sekarang belum dieksekusi.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Sdr. Drs. H. Samsudin
merasa bahwa kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Nurhayati
alias Nunung telah membangun rumah di atas tanah milik Sdr. Drs.
H. Samsudin, sehingga oleh karenanya Sdr. Drs. H. Samsudin lalu
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Dompu terhadap
tanah yang dibangun rumah tinggal oleh Sdri. Nunung tersebut.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa dan keluarga besar mertua
Terdakwa merasa bahwa tanah dan rumah yang ditempati Sdri.
Nunung tersebut adalah pemberian dari mertua Terdakwa dan sudah
ditempat Sdri. Nunung dan keluarganya selama lebih dari 20 tahun,
Terdakwa dan keluarga besar mertua Terdakwa merasa tidak senang
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dan marah dengan sikap Sdr. Drs. Samsudin yang dinilainya serakah
dan mentang-mentang kaya dan bisa membeli semua yang
diinginkan tersebut.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul
10.00 Wita, setelah turundinas jaga di Markas Kodim
1608/Bima,Terdakwa berangkat ke Dompu untuk memberi dukungan
moril kepada Sdri. Nunung yang digugat oleh Sdr. Drs. H. Samsudin
dalam sidang gugatan perdatadi Pengadilan Negeri Dompu, NTB.
9. Bahwa setelah sampai di Pengadilan Negeri Dompu, di sana
sudah ada beberapa keluarga mertua Terdakwa dan masyarakat
yang bersimpati (pendukung) sebanyak sekira 50 orang, yaitu antara
lain Hj. Suryani, Sdri. Nunung dan anaknya yang bernama Misbahul
Abdi, dan adik isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Tasmin, yang
sedang duduk-duduk menunggu giliran sidang di ruang tunggu
sidang.
10. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wita, sidang pertama gugatan
antara Penggugat Drs. H. Samsuddindengan Tergugat Sdri.
Nurhayati dimulai dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi. Pada
waktu sidang sedang berjalan,Terdakwa kadang-kadang duduk di
dalam ruang sidang mengikuti persidangan, dan kadangkadangmenunggu di luar ruang sidang untuk merokok.
11. Bahwa setelah sidang selesai pada sekira pukul 15.00 Wita
dansidang ditunda minggu depan, selanjutnya para pendukung pihak
Tergugat keluar lebih dulu dari ruang sidang menujuke tempat duduk
di ruang tunggu sidang yang tidak jauh dari pintu keluar ruang sidang
PN Dompu, NTB, untuk beristirahat sebentar sebelum pulang, yang
kemudian disusul oleh Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin yang
juga keluar dari ruang sidang. Pada waktu itu Sdri. Ruqayah lalu
duduk di bangku dekat pintu keluar,Sdr. Drs. H. Samsudin berdiri
bersandar di dinding dekat tempat duduk Sdri. Rugayah, sedangkan
Terdakwa bersama Sdri. Hj. Suryani dan dua orang anggota keluarga
yang lain duduk di bangku dekat pintu keluar ruang sidang yang
berjarak sekira empat meter berhadapan dengan bangku yang
diduduki Sdri. Ruqayah.
12. Bahwa pada waktu keluar dari ruang sidang, Terdakwamelihat
Sdri. Ruqayah mengomel-ngomel terus seperti tidak puas dengan
jalannya persidanganyang baru saja selesai, sehinggamemicu
terjadinya olok-olokan dan saling ejek antara pendukung Tergugat
dengan Sdri. Rugayah, hingga kemudian Terdakwa mendengarSdri.
Ruqayah mengatakan kepada Sdri. Hj. Suryani: "GARA-GARA UMI
ANJING, SETAN, SAYA JADI BEGINI".
13. Bahwa mendengar kata-kata Sdri. Ruqayah tersebut,
keluarga/masyarakat yang bersimpati pada Hj. Suryani secara
spontan meloncat hendak mengeroyokdan mau memukuli Sdri.
Ruqayah, karena orang-orang tersebut juga tidak terima Sdri. Hj.
Suryani di kata-katai dengan kasar.
Melihat keadaan
demikian,Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah dan Sdr.
Irawanjugalangsung meloncat dan berdiri bertiga di depan Sdri.
Ruqayah untuk menghalangi keluarga/masyarakat agar tidak
memukuli Sdri. Ruqayah.
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14. Bahwa setelah tidak ada lagi orang yang mau memukuli Sdri.
Rukayah,selanjutnya Sdri. Ruqayah dan Sdr. Drs. H. Samsudin lari
mengamankan diri masuk ke ruanganHakim di lantai dua kantor
Pengadilan Negeri Dompu, NTB, hingga kemudian keluarga/
masyarakat yang tersinggung dengan kata-kata Sdri. Ruqayah lalu
keluar dari ruang tunggu sidang menuju ke depan Kantor Pengadilan
Negeri Dompu, dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
15. Bahwa kemudianTerdakwa bertanya kepada Sdri. Hj. Suryani:
“Apakah Hajjah keberatan dengan kata-kata dari Siti Ruqayah tadi?,
kalau keberatan mari Saya antar ke Polres untuk melapor”. Setelah
laporan Hj. Suryani diterima oleh pihak Polres Kab. Dompu, beberapa
saat kemudianSdri. Ruqayah dan Sdr. Drs. H. Samsudin juga datang
ke SPKT Polres Kab. Dompu untuk membuat laporan pengaduan
atas kejadian yang terjadi di kantor Pengadilan Negeri Dompu NTB.
Setelah
laporan
Sdri.
Hj.
Suryani
diterima,
kemudianTerdakwamengantar Sdri. Hj. Suryani pulang ke rumahnya,
dan selanjutnyaTerdakwapulang kembali ke Bima yang berjarak
sekira satu jam perjalanan sepeda motor dari PN Dompu.
Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
yang berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor:
353/40/RSUD/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang ditandatangani
Dr. Rahmat Naufal, yang intinya menerangkan bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Rugayah H.M. Sidik dijumpai: Luka
memar berwarna kemerahan di daerah di bawah mata sebelah kiri
ukuran P = 2 Cm, L = 2 Cm; Luka memar berwarna kemerahan pada
tangan sebelah kiri berukuran P = 10 Cm, L = 1 Cm; Luka gores
berwarna kemerahan ukuran P = 3 Cm pada tangan sebelah kiri;
Memar/bengkak ukuran P = 2 Cm berwarna serupa kulit pada lutut
sebelah kiri;
Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para
Saksi yang hadir sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lain di persidangan dan dibenarkan
oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
pendidikan Secata T.A. 1987/1988 di Dodik Secata Rindam Jaya
Jakarta. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada
NRP.618246, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ta Bekang
selama 3 bulan di Pusdikbekang Cimahi, Bandung, selanjutnya
Terdakwa berdinas di Bekangdam Jaya Jakarta. Pada tahun 1996
Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdikbekang TNI AD
Cimahi, Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda,
Terdakwa berdinas di Ditbekang TNI AD Jakarta. Kemudian pada
tahun 1999 Terdakwa berdinas di Kodam IX/Udayana ditempatkan di
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Kodim 1608/Bima. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih berdinas di
Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Bintara Penghubung (Babung)
Kodim 1608/Bima dengan instansi sipil di Kab. Bima hingga
sekarang.
2. Bahwa benar orangtua isteri (mertua) Terdakwa tinggal di Kab.
Dompu, NTB, mempunyai lima orang anak, yaitu:
a. Sdri. Siti Rosdiana, yang kemudian menikah dengan Drs. H.
Samsudin (Saksi-II), memiliki tiga orang anak;
b. Sdri. Hj. Suryani;
c. Sdri. Nurhayati alias Nunung, yang menikah dengan Sdr.
Muhammad alias Memed, mempunyai anak antara lain bernama Sdr.
Misbahul Abdi (Saksi-V);
d. Sdri. Akmal, pada tahun 2001 menikah dengan Terdakwa yang
saat itu Terdakwa berstatus duda cerai mati dengan dua orang anak;
dan
e. Sdr. Tasnim Asrarudin (Saksi-IV).
3. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, mertua Terdakwa
pernah memberi sebidang tanah dan rumah kepada Sdri. Siti
Rosdiana yang kemudian ditempati oleh Sdri. Siti Rosdiana bersama
Saksi Drs. H. Samsudin dan ketiga anak-anaknya. Mertua Terdakwa
juga memberikan sebidang tanah dan rumah kepada Sdri. Nurhayati
alias Nunung yang kemudian ditempati bersama suami dan anakanaknya. Tanah dan rumah yang diberikan kepada Sdri. Rosdiana
dan Sdri. Nunung tersebut semuanya terletak di Kab. Dompu, NTB.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Sdri. Rosdiana meninggal
dunia. Setelah Sdri. Siti Rosdiana meninggal dunia, pada bulan
Desember 2013 Saksi Drs. Samsudin menikah lagi dengan Sdri. Siti
Rugayah (Saksi-I). Dari pernikahan Saksi Drs. Samsudin dengan
almarhum Sdri. Rosdiana, Saksi Drs. Samsudin dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, yaitu: Sdri. Elisa Setia, Apt.(26 tahun); Sdr. M. Ilham (16
tahun), dan Sdr. Dianul Adim (5 tahun). Sedangkan pernikahan Saksi
Drs. Samsudin dengan Saksi Siti Rugayah hingga sekarang belum
dikaruniai anak. Setelah menikah dengan Saksi Drs. H. Samsudin,
Saksi Siti Rugayahtinggal di rumah Saksi Drs. H. Samsudinyang
merupakan pemberian mertua Terdakwa.
5. Bahwa benar dalam perkembangannya rumah pemberian mertua
Terdakwa tersebut oleh Saksi Drs. H. Samsudin akan diberikan
kepada Saksi Siti Rugayah, namun dilarang oleh mertua Terdakwa,
karena rumah tersebut untuk anak-anak Saksi Drs. Samsudin dengan
almarhum Rosdiana, sehingga pada tahun 2016 Saksi Drs. H.
Samsudin menggugat mertua Terdakwa secara perdata tentang
kepemilikan rumah dan tanah pemberian mertua Terdakwa tersebut.
Di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mertua
Terdakwa dimenangkan, akan tetapi di tingkat Kasasi mertua
Terdakwa dikalahkan dan Saksi Drs. H. Samsudin menang, namun
rumah yang digugat dan dimenangkan oleh Saksi Drs. Samsudin
tersebut hingga sekarang masih ditempati oleh anak pertama Saksi
Drs. Samsudin.
6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1994, ketika Sdri. Siti
Rosdiana masih hidup, Saksi Drs. Samsudin pernah membeli
sebidang tanah yang sudah ada pondasinya dari saudara ipar mertua
Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu
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rupiah). Pada tahun 1999 tanah tersebut mau dibeli oleh adik alm
Sdri. Rosdiana yang bernama Sdri. Nurhayati alias Nunung yang
uangnya menyusul. Namun sebelum tanah tersebut dibayar, Sdri.
Nurhayati sudah membangun rumah di atas tanah tersebut.
Kemudian setelah Sdri. Rosdiana meninggal dunia pada tahun 2013
dan Saksi Drs. Samsudinmenikah lagi dengan Saksi Rugayah, Saksi
Drs. Samsudin lalu berusaha meminta uang pembayaran tanah
miliknya yang sudah dibangun rumah oleh Sdri. Nurhayati tersebut,
namun Sdri. Nurhayati malah mengatakan bahwa tanah tersebut
sudah bersertifikat atas nama suaminya (Sdr. Muhammad), dan Sdri.
Nurhayati mempersilahkan Saksi untuk menggugat jika tidak terima.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi Drs. Samsudin melalui
Pengacaranya menggugat Sdr. Muhammad alias Memed, Sdri.
Nurhayati alias Nunung, dan anaknya yang bernama Sdr. Miftahul
Abdi (Saksi-V) ke Pengadilan Negeri (PN) Dompu, karena Saksi Drs.
Samsudin merasa bahwa keluarga adik iparnya tersebut telah
membangun rumah di atas tanah miliknya yang belum dibayar.
8. Bahwa benaroleh karena Terdakwa dan keluarga besar mertua
Terdakwa merasa bahwa tanah dan rumah yang digugat Saksi Drs.
Samsudin tersebut adalah berasal dari pemberian dari mertua
Terdakwa dan sudah ditempati Sdri. Nurhayati dan keluarganya
selama lebih dari 20 tahun, maka Terdakwa dan keluarga besar
mertua Terdakwa merasa tidak senang dan marah dengan sikap
Saksi Drs. Samsudin yang dinilainya serakah dan mentang-mentang
kaya dan bisa membeli semua yang diinginkan tersebut.
9. Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira
pukul 10.00 Wita, setelah turun dinas jaga di Markas Kodim
1608/Bima,Terdakwa berangkat ke Dompu untuk memberi dukungan
moril kepada Sdri. Nurhayati yang telah digugat oleh Saksi Drs. H.
Samsudin di PN Dompu, dan pada hari itu acaranya adalah
pemeriksaan para Saksi dari pihak Tergugat.
10. Bahwa benar setelah sampai di PN Dompu, di sana sudah
datang lebih dulu beberapa orang dari keluarga mertua Terdakwa
selaku pihak Tergugat, dan juga para tetangga yang mendukung
pihak Tergugat sebanyak sekira 50 orang, yaitu antara lain Hj.
Suryani, Sdri. Nurhayati, Saksi Misbahul Abdi, dan adik isteri
Terdakwa yang bernama Saksi Tasmin Asrarudin, yang sedang
duduk-duduk di ruang tunggu sidang menunggu giliran sidang.
11. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 Wita, sidang lanjutan
gugatanSaksiDrs. H. Samsuddindengan Tergugat Sdri. Nurhayati
dimulai dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi dari pihak
Tergugat. Pada waktu sidang sedang berjalan,Terdakwa kadangkadang duduk di dalam ruang sidang mengikuti persidangan, dan
kadang-kadang menunggu di luar ruang sidang untuk merokok.
12. Bahwa benar setelah sidang selesai pada sekira pukul 15.00
Wita dansidang ditunda minggu depan, selanjutnya para pendukung
pihak Tergugat keluar lebih dulu dari ruang sidang menujuke tempat
duduk di ruang tunggu sidang untuk beristirahat sebentar sebelum
pulang, yang kemudian disusul oleh Saksi Rugayah dan Saksi Drs.
Samsudin yang juga keluar dari ruang sidang menuju ruang tunggu
sidang. Pada waktu itu Saksi Ruqayah lalu duduk di bangku dekat
pintu keluar,Saksi Drs. H. Samsudin berdiri bersandar di dinding
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dekat tempat duduk Saksi Rugayah, sedangkan Terdakwa bersama
Sdri. Hj. Suryani dan dua orang anggota keluarga yang lain duduk di
bangku dekat pintu keluar ruang sidang yang berjarak sekira empat
meter berhadapan dengan bangku yang diduduki Saksi Ruqayah.
13. Bahwa benar pada waktu keluar dari ruang sidang, Terdakwa
melihat Saksi Ruqayah mengomel-ngomel terus seperti tidak puas
dengan jalannya persidanganyang baru saja selesai, sehingga
memicu terjadinya pertengkaran mulut dan olok-olokan antara
pendukung Tergugat dengan Saksi Rugayah, hingga Terdakwa
mendengar Saksi Rugayah mengatakan antara lain:"Biarin sorak
sorak terus, yang penting Saya gak minta makan sama kalian",
laluTerdakwa juga mendengarSaksi Ruqayah mengatakan kepada
Sdri. Hj. Suryani: "Gara-gara UImi, anjing, setan, Saya jadi begini”.
14. Bahwa benar mendengar kata-kata Saksi Rugayah tersebut
Terdakwa menjadi marah, sehinggaTerdakwa yang saat itu berdiri
sekira satu setengah meter di depan Saksi Rugayahlangsung
melangkah kedepan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal
sebanyak satu kali ke baglan dada Saksi Rugayah yang saat itu
sedang duduk di kursi, lalu Saksi Rugayah berdiri, namun dengan
cepat Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian lutut kaki kiri Saksi Rugayah hingga Saksi Rugayah
terduduk kembali di kursi sambil berteriak: “Irae pili(aduh sakit)”, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rugayah: “Saya tembak kamu
kalau macam-macam”, yang maksudnya untuk menakut-nakuti Saksi
Rugayah, karena Terdakwa tidak membawa senjata.
15. Bahwa benarkemudian para pendukung pihakTergugat, yaitu
antara lain Saksi Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdisecara
spontan menyerang Saksi Rugayah dengan cara: Saksi Tasnim
Asrarudin menendang dengan kaki kanan ke arah pinggang Saksi
Rugayah, memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian disekitar bawah mata kiri Saksi Rugayah, serta
mencakar-cakar dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri
Saksi Rugayah. Bersamaan dengan itu Saksi Drs. Samsudinsegera
mendekat untukmelindungi Saksi Rugayah (isterinya) dengan cara
menghalang-halangi pukulan dan tendangan mereka dengan
menggunakan kedua tangannyayang dibantu oleh Sdr. Mislan, sambil
Saksi Drs. Samsudin membawa Saksi Rugayah menghindar.
16. Bahwa benar pada waktu pendukung Tergugat mulai mengeroyok
Saksi Rugayah, Terdakwabersama dengan Sdr. Ardiansyah dan Sdr.
Irawan berusaha menghentikan pergerakan massa dengan
mengatakan: “Sudah, sudah, jangan ribut di sini”, namunSaksi
Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi terus mengejar sambil
berusaha memukul dan menendang Saksi Rugayah, hingga Saksi
Drs. Samsudin dan Saksi Rugayah terdesak sampai pintu ruang
sidang.
17. Bahwa benar oleh karena Saksi Drs. Samsudin dan Saksi
Rugayahmerasa ketakutan hingga Saksi Drs. Samsudin ingin
memaksa masuk ke dalam ruang sidang untuk menyelamatkan diri,
namun dilarang oleh petugas karena di dalam sedang berlangsung
sidang, sehingga terjadi saling dorong dengan petugas sidang, maka
kemudian petugas menyuruh Saksi Drs. Samsudin dan Saksi
Rugayah untuk naik ke gedung lantai dua. Setelah berada di lantai
dua,Saksi Drs. Samsudin dan Saksi Rugayah lalu masuk ke dalam
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ruangan Hakim dan kemudian Saksi Drs. Samsudin mengunci
pinturuiangan Hakim tersebut dari dalam dan lampunya dimatikan.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang diikuti perbuatan
Saksi Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi, Saksi Rugayah
menderita sakit dan luka-luka yang berupa:
- Luka memar berwarna kemerahan di daerah di bawah mata
sebelah kiri ukuran P = 2 Cm, L = 2 Cm;
- Luka memar berwarna kemerahan pada tangan sebelah kiri
berukuran P = 10 Cm, L = 1 Cm;
- Luka gores berwarna kemerahan ukuran P = 3 Cm pada tangan
sebelah kiri;
- Memar/bengkak ukuran P = 2 Cm berwarna serupa kulit pada
lutut sebelah kiri;
Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 353/40/RSUD/2018 tanggal
06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Dompu yang ditandatangani Dr. Rahmat Naufal.
19. Bahwa benar setelah Saksi Rugayah diamankan ke lantai dua
PN Dompu, oleh karena Sdri. Hj. Suryani merasa keberatan dengan
kata-kata kasar yang diucapkan Saksi Rugayah di ruang tunggu PN
Dompu tersebut, maka pada sore itu juga Sdri. Hj. Suryani dengan
ditemani Terdakwa langsung mengadukan perbuatan Saksi Rugayah
tersebut ke Polres Dompu. Setelah laporan Sdri. Hj. Suryani diterima
oleh SPKT Polres Dompu, beberapa saat kemudianSaksi Ruqayah
dan Saksi Drs. H. Samsudin juga datang ke SPKT Polres Dompu
untuk membuat laporan pengaduan atas kejadian penganiayaan
yang dilakukan Terdakwa dan pendukung pihak Tergugat di kantor
PN Dompubeberapa waktu sebelumnya.
20. Bahwa benar setelah laporan Sdri. Hj. Suryani diterima,
kemudianTerdakwamengantar Sdri. Hj. Suryani pulang ke rumahnya,
dan selanjutnyaTerdakwapulang kembali ke Bima yang berjarak
sekira satu jam perjalanan sepeda motor dari PN Dompu.
21. Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah meminta maaf
kepada Saksi Rugayah dan Saksi Drs. Samsudin, dan Saksi
Rugayah maupun Saksi Drs. Samsudin juga telah memaafkan
Terdakwa, karena pada dasarnya mereka tidak ada masalah dengan
Tertdakwa.
Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur:
1. Penganiayaan;
2. Yang dilakukan secara bersama-sama.
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Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Dengan sengaja dan tanpa hak”
- Bahwa menurut ‘memorie van toelichting’, yang dimaksud
dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki
dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri
telah melakukan suatu perbuatan yang ia ketahui hal itu akan
menyakiti atau melukai badan orang lain, padahal Ia tidak berhak
untuk itu.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi Drs. Samsudin melalui
Pengacaranya menggugat Sdr. Muhammad alias Memed, Sdri.
Nurhayati alias Nunung, dan anaknya yang bernama Sdr. Miftahul
Abdi (Saksi-V) ke Pengadilan Negeri (PN) Dompu, karena Saksi Drs.
Samsudin merasa bahwa keluarga adik iparnya tersebut telah
membangun rumah di atas tanah miliknya yang belum dibayar.
b. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan keluarga besar mertua
Terdakwa merasa bahwa tanah dan rumah yang digugat Saksi Drs.
Samsudin tersebut adalah berasal dari pemberian dari mertua
Terdakwa dan sudah ditempati Sdri. Nurhayati dan keluarganya
selama lebih dari 20 tahun, maka Terdakwa dan keluarga besar
mertua Terdakwa merasa tidak senang dan marah dengan sikap
Saksi Drs. Samsudin yang dinilainya serakah dan mentang-mentang
kaya dan bisa membeli semua yang diinginkan tersebut.
c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira
pukul 10.00 Wita, setelah turun dinas jaga di Markas Kodim
1608/Bima,Terdakwa berangkat ke Dompu untuk memberi dukungan
moril kepada Sdri. Nurhayati yang telah digugat oleh Saksi Drs. H.
Samsudin di PN Dompu, dan pada hari itu acaranya adalah
pemeriksaan para Saksi dari pihak Tergugat.
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d. Bahwa benar setelah sampai di PN Dompu, di sana sudah
datang lebih dulu beberapa orang dari keluarga mertua Terdakwa
selaku pihak Tergugat, dan juga para tetangga yang mendukung
pihak Tergugat sebanyak sekira 50 orang, yaitu antara lain Hj.
Suryani, Sdri. Nurhayati, Saksi Misbahul Abdi, dan adik isteri
Terdakwa yang bernama Saksi Tasmin Asrarudin, yang sedang
duduk-duduk di ruang tunggu sidang menunggu giliran sidang.
e. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 Wita, sidang lanjutan
gugatanSaksi Drs. H. Samsuddindengan Tergugat Sdri. Nurhayati
dimulai dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi dari pihak
Tergugat. Pada waktu sidang sedang berjalan,Terdakwa kadangkadang duduk di dalam ruang sidang mengikuti persidangan, dan
kadang-kadang menunggu di luar ruang sidang untuk merokok.
f. Bahwa benar setelah sidang selesai pada sekira pukul 15.00
Wita dansidang ditunda minggu depan, selanjutnya para pendukung
pihak Tergugat keluar lebih dulu dari ruang sidang menujuke tempat
duduk di ruang tunggu sidang untuk beristirahat sebentar sebelum
pulang, yang kemudian disusul oleh Saksi Rugayah dan Saksi Drs.
Samsudin yang juga keluar dari ruang sidang menuju ruang tunggu
sidang. Pada waktu itu Saksi Ruqayah lalu duduk di bangku dekat
pintu keluar,Saksi Drs. H. Samsudin berdiri bersandar di dinding
dekat tempat duduk Saksi Rugayah, sedangkan Terdakwa bersama
Sdri. Hj. Suryani dan dua orang anggota keluarga yang lain duduk di
bangku dekat pintu keluar ruang sidang yang berjarak sekira empat
meter berhadapan dengan bangku yang diduduki Saksi Ruqayah.
g. Bahwa benar pada waktu keluar dari ruang sidang, Terdakwa
melihat Saksi Ruqayah mengomel-ngomel terus seperti tidak puas
dengan jalannya persidanganyang baru saja selesai, sehingga
memicu terjadinya pertengkaran mulut dan olok-olokan antara
pendukung Tergugat dengan Saksi Rugayah, hingga Terdakwa
mendengar Saksi Rugayah mengatakan antara lain: "Biarin sorak
sorak terus, yang penting Saya gak minta makan sama kalian",
laluTerdakwa juga mendengarSaksi Ruqayah mengatakan kepada
Sdri. Hj. Suryani: "Gara-gara Umi, anjing, setan, Saya jadi begini”.
h. Bahwa benar mendengar kata-kata Saksi Rugayah tersebut
Terdakwa menjadi marah, sehinggaTerdakwa yang saat itu berdiri
sekira satu setengah meter di depan Saksi Rugayahlangsung
melangkah kedepan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal
sebanyak satu kali ke baglan dada Saksi Rugayah yang saat itu
sedang duduk di kursi, lalu Saksi Rugayah berdiri, namun dengan
cepat Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian lutut kaki kiri Saksi Rugayah hingga Saksi Rugayah
terduduk kembali di kursi sambil berteriak: “Irae pili(aduh sakit)”, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rugayah: “Saya tembak kamu
kalau macam-macam”, yang maksudnya untuk menakut-nakuti Saksi
Rugayah, karena Terdakwa tidak membawa senjata.
i. Bahwa benarkemudian para pendukung pihakTergugat, yaitu
antara lain Saksi Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdisecara
spontan menyerang Saksi Rugayah dengan cara: Saksi Tasnim
Asrarudin menendang dengan kaki kanan ke arah pinggang Saksi
Rugayah, memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian disekitar bawah mata kiri Saksi Rugayah, serta
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mencakar-cakar dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri
Saksi Rugayah. Bersamaan dengan itu Saksi Drs. Samsudinsegera
mendekat untukmelindungi Saksi Rugayah (isterinya) dengan cara
menghalang-halangi pukulan dan tendangan mereka dengan
menggunakan kedua tangannyayang dibantu oleh Sdr. Mislan, sambil
Saksi Drs. Samsudin membawa Saksi Rugayah menghindar.
j. Bahwa benar pada waktu pendukung Tergugat mulai mengeroyok
Saksi Rugayah, Terdakwabersama dengan Sdr. Ardiansyah dan Sdr.
Irawan berusaha menghentikan pergerakan massa dengan
mengatakan: “Sudah, sudah, jangan ribut di sini”, namunSaksi
Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi terus mengejar sambil
berusaha memukul dan menendang Saksi Rugayah, hingga Saksi
Drs. Samsudin dan Saksi Rugayah terdesak sampai pintu ruang
sidang.
k. Bahwa benar oleh karena Saksi Drs. Samsudin dan Saksi
Rugayahmerasa ketakutan hingga Saksi Drs. Samsudin ingin
memaksa masuk ke dalam ruang sidang untuk menyelamatkan diri,
namun dilarang oleh petugas karena di dalam sedang berlangsung
sidang, sehingga terjadi saling dorong dengan petugas sidang,
hingga kemudian petugas menyuruh Saksi Drs. Samsudin dan Saksi
Rugayah untuk naik ke gedung lantai dua. Setelah berada di lantai
dua,Saksi Drs. Samsudin dan Saksi Rugayah lalu masuk ke dalam
ruangan Hakim dan kemudian Saksi Drs. Samsudin mengunci
pinturuiangan Hakim tersebut dari dalam dan lampunya dimatikan.
l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa
perbuatan Terdakwa yang marah mendengar perkataan Saksi
Rugayah, dan kemudianmelangkah kedepan sambil mengayunkan
tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke bagian dada Saksi
Rugayah yang saat itu sedang duduk di kursi, lalu Saksi Rugayah
berdiri, namun dengan cepat Terdakwa menendang dengan kaki
kanan sebanyak satu kali mengenai bagian lutut kaki kiri Saksi
Rugayah hingga Saksi Rugayah terduduk kembali di kursi sambil
berteriak: “Irae pili(aduh sakit)”, adalah perbuatan yang menyebabkan
Saksi Rugayah merasa kesakitan dan mengalami luka. Namun justru
penderitaan (rasa kesakitan) Saksi Rugayahitulah yang menjadi
tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan rasa kesal dan marahnya
terhadap omonganSaksi Rugayah yang dirasakan telah menyakiti
dan melukai Sdri. Hj. Suryani dan keluarga Terdakwa, walaupun
sebenarnya Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak
mempunyai hak untuk menyakiti ataupun melukai Saksi Rugayah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kesatu: “Dengan sengaja dan tanpa hak”, telah terpenuhi.
2. Unsur Kedua : ”Menyakiti atau melukai badang orang lain”
- Bahwa kata“menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau melukai
badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si
pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan
yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak
pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang
lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk
persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar,
menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan
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keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan
perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai
penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, terungkap
fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur
terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa
benar mendengar kata-kata Saksi Rugayah tersebut Terdakwa
menjadi marah, sehinggaTerdakwa yang saat itu berdiri sekira satu
setengah meter di depan Saksi Rugayahlangsung melangkah
kedepan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak
satu kali ke baglan dada Saksi Rugayah yang saat itu sedang duduk
di kursi, lalu Saksi Rugayah berdiri, namun dengan cepat Terdakwa
menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian
lutut kaki kiri Saksi Rugayah hingga Saksi Rugayah terduduk kembali
di kursi sambil berteriak: “Irae pili(aduh sakit)”, lalu Terdakwa
mengatakan kepada Saksi Rugayah: “Saya tembak kamu kalau
macam-macam”, yang maksudnya untuk menakut-nakuti Saksi
Rugayah, karena Terdakwa tidak membawa senjata.
b. Bahwa benarkemudian para pendukung pihakTergugat, yaitu
antara lain Saksi Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdisecara
spontan menyerang Saksi Rugayah dengan cara: Saksi Tasnim
Asrarudin menendang dengan kaki kanan ke arah pinggang Saksi
Rugayah, memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian disekitar bawah mata kiri Saksi Rugayah, serta
mencakar-cakar dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri
Saksi Rugayah. Bersamaan dengan itu Saksi Drs. Samsudinsegera
mendekat untukmelindungi Saksi Rugayah (isterinya) dengan cara
menghalang-halangi pukulan dan tendangan mereka dengan
menggunakan kedua tangannyayang dibantu oleh Sdr. Mislan, sambil
Saksi Drs. Samsudin membawa Saksi Rugayah menghindar.
c. Bahwa benar pada waktu pendukung Tergugat mulai mengeroyok
Saksi Rugayah, Terdakwabersama dengan Sdr. Ardiansyah dan Sdr.
Irawan berusaha menghentikan pergerakan massa dengan
mengatakan: “Sudah, sudah, jangan ribut di sini”, namunSaksi
Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi terus mengejar sambil
berusaha memukul dan menendang Saksi Rugayah, hingga Saksi
Drs. Samsudin dan Saksi Rugayah terdesak sampai pintu ruang
sidang.
d. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang diikuti perbuatan
Saksi Tasnim Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi, Saksi Rugayah
menderita sakit dan luka-luka yang berupa:
- Luka memar berwarna kemerahan di daerah di bawah mata
sebelah kiri ukuran P = 2 Cm, L = 2 Cm;
- Luka memar berwarna kemerahan pada tangan sebelah kiri
berukuran P = 10 Cm, L = 1 Cm;
- Luka gores berwarna kemerahan ukuran P = 3 Cm pada tangan
sebelah kiri;
- Memar/bengkak ukuran P = 2 Cm berwarna serupa kulit pada
lutut sebelah kiri;
Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 353/40/RSUD/2018 tanggal
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06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Dompu yang ditandatangani Dr. Rahmat Naufal.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua: “Menyakiti dan melukai badan orang lain”, telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga :

“Yang dilakukan secara bersama-sama”.

-Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang
lengkapnya berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, atau yang turut serta melakukan“.
Unsur secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan ‘penjabaran’
dari sub unsur “mereka yang melakukan”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” dalam
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan
tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah
termasuk dalam pengertian ‘mereka yang melakukan’.
Tidak
dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para
pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan
pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan.
Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam
pengertian “mereka yang melakukan”.
- Sedangkan untuk membedakan pengertian “secara bersamasama” dengan pengertian “secara sendiri-sendiri”, jika diantara para
pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara
langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku
yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka
perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersamasama”. Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama
terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau
kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena
kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang
ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan
kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka
perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara sendirisendiri”.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa para pelaku, dalam hal
ini Terdakwa dan para pelaku lain (Saksi Tasnim dan Saksi Misbahul
Abdi), baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara
langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya,
telah melakukan suatu perbuatan “secara sengaja dan tanpa hak
menyakiti atau melukai orang lain”, dalam hal ini Saksi Rugayah,
sehingga orang lain tersebut menjadi sakit dan luka.
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan,
terungkap fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini,
bahwa benarmendengar kata-kata kasar dari Saksi Rugayah,
Terdakwa menjadi marah, sehinggaTerdakwa yang saat itu
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berdirisekira satu setengah meter di depan Saksi Rugayahlangsung
melangkah kedepan sambil mengayunkan tangan kanan mengepal
sebanyak satu kali ke baglan dada Saksi Rugayah yang saat itu
sedang duduk di kursi, lalu Saksi Rugayah berdiri, namun dengan
cepat Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali
mengenai bagian lutut kaki kiri Saksi Rugayah hingga Saksi Rugayah
terduduk kembali di kursi sambil berteriak: “Irae pili(aduh sakit)”, lalu
Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rugayah: “Saya tembak kamu
kalau macam-macam”, yang maksudnya untuk menakut-nakuti Saksi
Rugayah, karena Terdakwa tidak membawa senjata.
b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebutkemudian diikuti oleh
para pendukung pihakTergugat, yaitu antara lain Saksi Tasnim
Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdiyang secara spontan langsung
menyerang Saksi Rugayah dengan cara: Saksi Tasnim Asrarudin
menendang dengan kaki kanan ke arah pinggang Saksi Rugayah,
memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian
disekitar bawah mata kiri Saksi Rugayah, serta mencakar-cakar
dengan tangan kanan mengenai bagian tangan kiri Saksi Rugayah.
Bersamaan dengan itu Saksi Drs. Samsudinsegera mendekat
untukmelindungi Saksi Rugayah (isterinya) dengan cara menghalanghalangi pukulan dan tendangan mereka dengan menggunakan kedua
tangannyayang dibantu oleh Sdr. Mislan, sambil Saksi Drs. Samsudin
membawa Saksi Rugayah menghindar, namunSaksi Tasnim
Asrarudin dan Saksi Misbahul Abdi terus mengejar sambil berusaha
memukul dan menendang Saksi Rugayah, hingga Saksi Drs.
Samsudin dan Saksi Rugayah terdesak sampai pintu ruang sidang.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351
ayat (1)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan
pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya
Terdakwa harus dipidana.
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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 yang mempengaruhinya
sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan
pelampiasan rasa kesal dan marah Terdakwa terhadap Sdri.
Rugayah yang menurut Terdakwamempunyai sifat serakah,
sombong, dan telah berkata-kata kasar terhadap Hj. Suryani sebagai
kakak ipar yang dihormati Terdakwa.
- Bahwa oleh karena merasa sangat tersinggung dan marah atas
sikap Sdri. Rugayah yang menurut Terdakwa bersifat serakah,
sombong, dan telah berkata-kata kasar dan merendahkan keluarga
besar isteri Terdakwa ketika sedang berada di ruang tunggu sidang
PN Dompu dalam perkara gugatan suami Sdri. Rukayah terhadap
kakak ipar Terdakwa,maka Terdakwa langsung memukul bagian
dada Sdri. Rugayah dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu
kali. Kemudian ketika Sdri. Rukayah bereaksi dengan cara berdiri
dari posisi duduk di bangku ruang tunggu sidang, Terdakwa langsung
menendang bagian lutut Sdri. Rugayah dengan kaki kanan Terdakwa
sebanyak satu kali hingga Sdri. Rugayah mengalami kesakitan.
- Bahwa pemicu kemarahan Terdakwa tersebut selain karena
perkataan Sdri. Rugayah, adalah juga karena Terdakwa merasa tidak
suka dengan sikap dan langkah-langkah Sdr. Drs. Samsudin yang
setelah ditinggal wafat isterinya (Sdri. Siti Rosdiana) yang merupakan
kakak isteri (ipar) Terdakwa pada tahun 2013 dan kemudian menikah
lagi dengan Sdri. Rugayah pada tahun yang sama, menurut
Terdakwa menjadi serakah dan sombong, hingga telah dua kali
menggugat keluarga besar isteri Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara spontan diikuti oleh
anggota keluarga isteri Terdakwa yang lain dengan cara mengeroyok
Sdri. Rugayah, hingga Sdri. Rugayah mengalami kesakitan dan lari
menyelamatkan diri ke ruangan Hakim PN Dompu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga isteri Terdakwa
tersebut Sdri. Rugayah menderita luka memardi daerah di bawah
mata sebelah kiri, luka memar berwarna kemerahan pada tangan
sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan di tangan sebelah kiri,
dan memar/bengkak pada lutut sebelah kiri, sebagaimana yang
diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor:
353/40/RSUD/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu.
Walaupun
demikian, sakit dan luka Sdri. Rugayah tersebut tidak mengganggu
Sdri. Rugayah untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Selain
itu, oleh karena selama ini Terdakwa bersikap baik dan tidak ada
masalah dengan Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin yang sampai
saat ini masih berhubungan keluarga, mereka telah memaafkan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai
falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum
Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam
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perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Rugayah dan
suaminya (Drs. Samsudin);
4. Sdri. Rugayah dan Sdr. Drs. Samsudin telah memaafkan
kesalahan Terdakwa;
5. Sdr. Drs. Samsudin dan Terdakwa masih berhubungan keluarga
(almarhumah isteri Drs. Samsudin adalah kakak kandung isteri
Terdakwa).
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah
masyarakat.

merusak

citra

TNI

di

mata

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat,
hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian
memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan
dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya
dengan mempertimbangkan kepentingan dinas militer dan demi
mengharmoniskan kembali hubungan kekeluargaan dalam keluarga
besar Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat
dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani
pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor:
353/40/RSUD/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang ditandatangani
Dr. Rahmat Naufal, yang intinya menerangkan bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Rugayah H.M. Sidik dijumpai: Luka
memar berwarna kemerahan di daerah di bawah mata sebelah kiri
ukuran P = 2 Cm, L = 2 Cm; Luka memar berwarna kemerahan pada
tangan sebelah kiri berukuran P = 10 Cm, L = 1 Cm; Luka gores
berwarna kemerahan ukuran P = 3 Cm pada tangan sebelah kiri;
Memar/bengkak ukuran P = 2 Cm berwarna serupa kulit pada lutut
sebelah kiri;
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam
berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a
KUHP jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.
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MENGADILI :
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: AHMAD AMIN, Serma NRP.618246,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan
yang dilakukan secara bersama-sama”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu denganPidana penjara selama 4 (empat)
bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana
tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang
menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang
lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum
masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3.
Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
1 (satu) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 353/40/RSUD/2018
tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Dompu, yang ditandatangani Dr. Rahmat Naufal,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu
rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, SH,MH, Letkol Chk NRP.556536 sebagai
Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus
Partha Wijaya, SH, MH., Mayor laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada haridan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Mayor Chk
NRP.2910046530370,Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd, S.H. Lettu Chk
NRP.21990050480178,serta di hadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 556536
Hakim Anggota IHakim Anggota II
Ttd
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940
Mayor laut (KH)NRP.16762/P
Panitera Pengganti
Ttd
Dede Juhaedi, S.Pd, S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178
SALINAN SESUAI ASLINYA
Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd, S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

