PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor: 19-K / PM.III-14 / AD / IV / 2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Singaraja dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Putu Suwidana Yasa.
Kopda/31010752020182.
Ta Operator 2 Ru Cobra Kima.
Yonif Raider 900/SBW.
Singaraja, 24 Januari 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Batalyon Raider 900/SBW Singaraja.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:
Membaca

: Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-05/A-05/III/2018
tanggal 6 Maret 2018 atas nama Kopda I Putu Suwidana Yasa NRP.
31010752020182.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/276/
IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar
Nomor: Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/20/PM.III-14/
AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/19/PM.III-14/AD/IV/2018
tanggal 25 April 2018 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Nomor:
TAPTERA/19/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Nomor:
TAPTERA/19/PM.III-14/AD/V/2018 tanggal
21 Mei 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap
persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar Nomor: Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa
keterangan para saksi di bawah sumpah.

di

persidangan

serta

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13
Denpasar tanggal 6 Juli 2018, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:
“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal
dunia”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
c.

Menetapkan barang bukti berupa :
1)

Surat-surat :
1 (Satu) lembar STNK Nopol DK 1565 GK a.n. Ni Luh
Kompyang Sutyawati dan Sim A Umum a.n. I Putu
Suwidana Yasa.
Dikembalikan kepada yang berhak.
1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 860 HS
a.n. I Wayan Sudarta dan Sim A Umum a.n. I Wayan
Tawa.
1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 2563 KC
a.n. I Wayan Kurdana dan Sim C Umum a.n. I Wayan
Tantra.
1 (Satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Ni Wayan Lasti.
3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas
Kintamani I No. 440/060/Yankes a.n. I Wayan Tantra.
3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas
Kintamani I No. 440/060/Yankes a.n. Ni Wayan Lasti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2).

Barang-barang:
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik
Nopol DK 1565 GK.
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Putih Metalik
Nopol DK 860 HS.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih
Nopol DK 2563 KC.
Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
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2.
Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan sebagaimana tuntutan Oditur Militer.
3.
Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada
pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diajukan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukan kekeliruan Oditur
Militer dalam hal pembuktian dan penerapan hukum serta Oditur
bertambah yakin dengan apa yang telah dituntutkan adalah terbukti
secara sah dan menyakinkan, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat
bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur
Militer tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (Pledoi) yang
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur tetap pada
tuntutan semula.
4.
Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis, yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap
pada pembelaannya.
Menimbang

:
Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat
Hukum
atas nama Mayor Chk Daniel Dwi Saputro, S.H. NRP
11050027010181, Kasi Bankum Kumdam IX/Udayana dkk, berdasarkan
Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/89/III/2018
tanggal 28 Maret 2018.

Menimbang

:
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal
sebelas bulan Februari tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2000 delapan belas di Jalan Raya Banjar Bugbug, Desa
Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:
"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun
2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dengan pangkat
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Pulaki
selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan
kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana dari tahun 2001 sampai
dengan tahun 2002, selanjutnya pada awal tahun 2003 mengikuti
seleksi Raider setelah lulus kemudian melaksanakan pendidikan di
Pulaki Singaraja selama 6 (Enam) bulan setelah itu kemudian dipindah
tugaskan ke Kompi C Yonif 900/Raider di Negara, kemudian pada akhir
tahun 2004 mengikuti penugasan ke Aceh selama 18 (Delapan belas)
bulan setelah itu kemudian kembali ke Kompi C Yonif 900/Raider,
selanjutnya pada awal tahun 2006 dipindahkan ke Markas Yonif
900/Raider hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat
Kopda NRP 31010752020182 menjabat sebagai Ta Operator 2 Ru
Cobra Kima Yonif Raider 900/SBW.
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2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, Terdakwa
sedang melakukan perjalanan dari arah Singaraja menuju Klungkung
untuk melaksanakan persembahyangan di Pura Kawitan bersama
keluarga Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Suzuki APV warna
hitam metalik Nopol DK 1565 GK, pada saat melintasi Jalan Raya
Kintamani tepatnya di Jalan Raya Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa melihat ada Jalan
longsor di depan sebelah kanan dan melihat ada tanda yang dipasang
berupa Drum dan Karung pasir yang tersusun, kemudian Terdakwa juga
melihat dari arah berlawanan datang Mobil Suzuki APV warna putih
metalik Nopol DK 860 HS yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Tawa
(Saksi-1), melihat ada mobil yang datang dari arah berlawanan
selanjutnya Terdakwa memberikan tanda dengan cara mengedim atau
menyalakan lampu jarak jauh dengan tujuan agar kendaraan yang
datang dari arah depan berhenti dan memberikan kesempatan kepada
Terdakwa untuk melalui jalan tersebut terlebih dahulu.
3. Bahwa setelah kendaraan Terdakwa melewati kendaraan Saksi-1
dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam sampai dengan 40 km/jam
tiba-tiba datang sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2563
KC dan menabrak Mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 sehingga
membuat sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kanan jalan,
karena Terdakwa tidak dapat menghindar dan menguasai kendaraan
kemudian Terdakwa menabrak korban dan menyebabkan korban
terjatuh.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun dari Mobil untuk
membantu korban, Terdakwa mengangkat korban atas nama Sdr. I
Wayan Tantra dan memasukkan korban ke dalam Mobil Suzuki APV
warna hitam metalik Nopol DK 1565 GK yang dikendarai oleh Terdakwa
sedangkan korban atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti diangkat dan
dimasukkan kedalam Mobil Suzuki APV warna putih metalik Nopol DK
860 HS yang dikemudikan oleh Saksi-1 selanjutnya kedua korban
dibawa ke Puskesmas Kintamani I untuk mendapatkan pertolongan
serta perawatan.
5. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Kintamani I dan setelah
diterima oleh tenaga medis atau perawat, Korban atas nama Sdri. Ni
Wayan Lasti sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka yang
dialami yaitu :
- Luka lecet pada lutut kanan tepat di lutut berukuran delapan kali
satu centimeter.
- Luka lecet pada lutut kiri tepat di lutut berukuran dua kali satu
centimeter.
- Luka memar pada punggung tepat digaris pertengahan
belakang dua puluh centimeter dari leher berwarna kemerahan
berukuran Sepuluh kali Lima belas centimeter.
Sesuai Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I
Nomor : 440/060/Yankes tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani.
6.
Bahwa kemudian korban atas nama Sdr. I Wayan Tantra setelah
mendapatkan perawatan di Puskesmas Kintamani I dan ketika akan
dirujuk ke Rumah Sakit Bangli pada saat dimasukkan ke dalam
Ambulance juga dinyatakan meninggal dunia akibat Luka-luka yang
dialami yaitu :
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- Luka lecet pada pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua
centimeter berwarna kemerahan lima centimeter dari daun telinga
kanan lima belas centimeter dari puncak kepala.
- Luka lecet pada punggung telunjuk tangan kanan ukuran nol
koma lima kali dua centimeter berwarna kemerahan nol koma lima
centimeter dari pangkal telunjuk jari tangan kanan.
- Luka lecet pada punggung tangan kiri satu centimeter dari
pergelangan tangan kiri tepat pada pangkal ibu jari tangan kiri
ukuran dua kali satu centimeter berwarna kemerahan.
- Luka lecet pada paha kiri sisi luar berukuran tujuh belas kali dua
belas centimeter sepuluh centimeter dari pangkal paha kiri berwarna
kemerahan.
- Luka lecet pada betis kaki kiri bagian depan berukuran dua
centimeter kali nol koma tiga centimeter lima centimeter di bawah
Lutut.
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan dua centimeter dari
mata kaki kanan berukuran dua kali nol koma lima centimeter.
Sesuai Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I
Nomor : 440/060/Yankes tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani.
7.
Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut juga
mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2563
KC yang dikendarai oleh Korban Sdr. I Wayan Tantra mengalami pecah
pada dasboard bagian depan, kemudian kendaraan Suzuki APV warna
putih Metalik Nopol DK 860 HS yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan
Tawa (Saksi-1) mengalami rusak pada bagian injakan kaki sebelah
kanan lepas, sedangkan Mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol
DK 1565 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak pada
bagian bemper depan pecah.
8.
Bahwa kondisi Jalan Raya tepatnya di Banjar Bugbugan, Desa
Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada saat terjadi
kecelakaan lalu lintas tersebut normal dan berjalan cukup lancar akan
tetapi jalan mengalami kerusakan dan berlubang sedangkan untuk
cuaca pada saat itu sangat cerah, Terdakwa pada saat mengemudikan
mobil Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 GK telah dilengkapi
dengan Surat-surat berupa STNK dan SIM “A” yang masih berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa dan Penasehat
Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, oleh karenanya Penasehat
Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya
Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Surat
Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar yang pada pokoknya sebagai
berikut :
a.

Surat Dakwaan “Kabur”(Obscuur Libel).
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/IV/2018 tanggal
20April 2018 tidak berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap,
mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal itu terlihat jelas pada
penguraian fakta di dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :
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Bahwa Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada tanggal
20 April 2018 yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak
pidana “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Batal
Demi Hukum, tidak memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 130 ayat
(2) huruf b UU No.31 Tahun 1997, karena sudah terang dan jelas dalam
perkara ini Kopda I Putu Suwidana Yasa statusnya sebagai korban
bukan sebagai Terdakwa. Sehingga Kopda I Putu Suwidana Yasa,
tidak layak untuk dihadirkan menjadi Terdakwa di persidangan
Pengadilan Militer, hal tersebut dengan mendasari pada bulan Maret
2018 Pihak Penyidik Kepolisian dari Polres Bangli telah mengeluarkan
Surat dengan Nomor B/14/III/2018/Satlantas yang berisi tentang laporan
perkembangan hasil penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan I Wayan Tantra dan Kopda I Putu Suwidana Yasa, dimana
surat tersebut menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan Terdakwa (Kopda I Putu Suwidana Yasa) dengan Alm. I
Wayan Tantra dan Almh. Ni Wayan Lasti sudah dihentikan demi hukum
karena tersangka meninggal dunia (SP3);
b.

Surat Dakwaan yang Tidak Dapat Diterima.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Surat Dakwaan
Oditur Militer Nomor: Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tidak dapat
diterima dengan alasan sebagai berikut :
1) Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian
telah ditemukan fakta, bukti dan saksi yang didasarkan pada olah
Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa diyakini oleh pihak
penyidikan kepolisian dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara
(TKP) tersebut dan dalam pembuatan sketsa peristiwa kecelakaan
tersebut telah ditemukan fakta, bukti dan saksi bahwa yang
menjadi Tersangka dalam perkara ini adalah I Wayan Tantra.
2) Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pihak penyidik
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Polisi
Militer (POM) yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan
dari hasil penyidikan tersebut diperoleh fakta, bukti dan saksi
bahwa yang ditetapkan Tersangka dalam Kasus ini adalah Kopda I
Putu Suwidana Yasa.
3) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan
yang dibuat oleh pihak penyidik Polisi Militer yang dilimpahkan
kepada Oditurat Militer (Otmil) langsung diterima kebenarannya,
hal ini terlihat dari keyakinan Oditur Militer yang sependapat
dengan pihak penyidik Polisi Militer dalam menentukan status
Tersangka kepada Kopda I Putu Suwidana Yasa, dengan tidak
memperhatikan dan mempertimbangkan adanya Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana Surat Pemberitahuan
perkembangan penyidikan kasus laka lalin oleh Polres Bangli
Nomor : B/14/III/2018/Satlantas bulan Maret 2018.
Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa
berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh oditur Militer
Nomor: Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang menguraikan fakta,
bukti dan saksi serta dakwaan pasal terhadap diri Terdakwa Kopda
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I Putu Suwidana Yasa di dalam dakwaan tersebut adalah cacat hukum
dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.
Dengan demikian seluruh Dakwaan Oditur Militer yang telah
mendasarkan pada hasil penyidikan versi Penyidik Polisi Militer dalam
menentukan Status Tersangka kepada Kopda I Putu Suwidana Yasa
harus lah Ditolak dan dinyatakan Batal Demi Hukum.
Bahwa pada akhir eksepsinya Penasehat hukum Terdakwa
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
menyatakan:
1.
Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer;
2.
Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum;
3.
Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4.
Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan
tugasnya;dan
5.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Menimbang

:
Bahwa atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer memberikan tanggapan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
a.
Bahwa Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/IV/2018
tanggal 20 April 2018 yang disusun secara tunggal oleh Oditur
Militer telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimanana yang
didakwakan kepada Terdakwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
b.
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang diajukan Oditur dalam
persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer tentang Peradilan Militer baik formil maupun
materiilnya yakni :
- Secara formil Surat Dakwaan telah memenuhi
persyaratan tentang identitas Terdakwa (nama lengkap,
pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat
dan tanggal lahir/ umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama dan tempat tinggal Terdakwa), diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Oditur Militer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Secara materiil Surat Dakwaan telah diuraikan secara
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer sehingga Oditur Militer
meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
c.
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud
dalam Surat Dakwaan Oditur MIliter adalah sudah memasuki
materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dibuktikan
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan.
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d.
Bahwa Pihak Penyidik Kepolisian dari Polres Bangli telah
mengeluarkan Surat Nomor : B/14/III/2018/Satlantas tentang
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan menyatakan
bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa
dihentikan demi hukum (Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SP3). Bahwa surat tersebut selama ini tidak pernah melekat dalam
berkas perkara, sehingga Oditur Militer belum pernah melihat
maupun membaca secara langsung surat tersebut sebelum
perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-14
Denpasar, demikian juga dari Pihak Penyidik Denpom IX/3
Denpasar, saat Penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut ke
Oditurat Militer III-13 Denpasar, Penyidik tidak pernah
melampirkan ataupun menyampaikan secara lisan kepada Oditur
terkait dengan dikeluarkannya surat dari Pihak Kepolisian Polres
Bangli tersebut. Sehingga dengan demikian menurut Oditur Militer
perkara Terdakwa layak untuk disidangkan di Pengadilan Militer III14 Denpasar.
e.
Bahwa Pihak Penyidik Denpom IX/3 Denpasar dalam
melakukan penyidikan dan pemberkasan telah melaksanakan
proses olah kejadian perkara di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
serta telah membuat sketsa dan denah, hal tersebut juga telah
dilampirkan oleh Pihak Penyidik Denpom IX/3 Denpasar di dalam
berkas perkara (melekat dalam berkas perkara). Dan dari olah
TKP yang dilakukan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar
tersebut, yang juga dikaitkan dengan fakta, bukti-bukti serta
keterangan para saksi barulah kemudian Penyidik Denpom IX/3
menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka.
f.
Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan telah
mendasari pada ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan jika Penasehat
Hukum Terdakwa menyatakan Dakwaan Oditur batal demi hukum,
sedangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena itu
Eksepsi Penasehat Terdakwa tersebut harus ditolak.
Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer mohon Pengadilan
Militer III-14 Denpasar memutuskan sebagai berikut :
1.
Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk
seluruhnya.
2.
Menerima tanggapan eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3.
Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.
Menimbang

:
Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer,
Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa, Tanggapan Oditur
Militer atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut di atas, dan juga
setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan
dengan surat dakwaan, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela
Nomor: 19-K /PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang amarnya
menyatakan sebagai berikut:
1.
Menolak Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa.
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2.
Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III13 Denpasar Nomor : Sdak/17/IV/2018 tanggal 20 April 2018 adalah
sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
3.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar melanjutkan persidangan perkara
Terdakwa I Putu Suwidana Yasa NRP 31010752020182.
Menimbang

:
Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi - 1 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Wayan Tawa.
Wiraswasta.
Banjar Bukit Tampak Siring, 24 April 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Bukit Tampak Siring Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul
06.30 Wita, Saksi berangkat dari rumah yang bertempat di Banjar Bukit
Tampak Siring dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV Warna
Putih dengan Nopol DK 860 HS untuk menjemput tamu Rentcar atas
nama Ni Ketut Yudani (Saksi-5) yang beralamat di Basangambu
Tampak Siring dan tiba pukul 07.00 Wita. Sekira pukul 07.15 Wita Saksi
beserta Saksi-5 dan kedua orang anak Saksi-5 berangkat menuju
Singaraja
3.
Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kintamani
Banjar Bugbug Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
sekira pukul 08.30 Wita Saksi melihat ada tanda berupa drum dan
papan pemberitahuan, bahwa sedang ada perbaikan jalan karena ada
bagian jalan yang longsor, kemudian Saksi melihat kendaraan Suzuki
APV warna hitam dengan Nopol DK 1565 GK yang dikendarai oleh
Terdakwa menyorotkan lampu Dim (lampu jarak jauh) sebagai isyarat
agar Saksi memberikan jalan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang
datang dari arah berlawanan (arah Singaraja menuju Kintamani),
kemudian Saksi menepi dan memberi kesempatan kepada kendaraan
yang dikendarai oleh Terdakwa lewat, setelah kendaraan Terdakwa
melewati Saksi, terdengar suara “bruuk” kemudian Saksi menoleh ke
arah kiri karena Saksi mengira suara tersebut berasal dari tanah yang
longsor di sebelah kiri jalan. Selanjutnya Saksi turun dari kendaraan
ternyata suara tersebut berasal dari dari arah belakang sebelah kanan
kendaraan Saksi, telah terjadi tabrakan antara kendaraan Suzuki APV
warna hitam Nopol DK 1565 HS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan
Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol DK 2563 KC.
4.
Bahwa setelah Saksi turun dari kendaraan kemudian Saksi dengan
Warga yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu
mengangkat korban pada bagian kepalanya berada di bawah bamper
depan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 HS yang
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dikendarai Terdakwa, korban pengendara sepeda motor Honda Vario
Warna Putih Nopol DK 2563 KC adalah Sdr. I Wayan Tantra sedang
yang dibonceng adalah istrinya atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti dengan
posisi seperti berpelukan, kepala kedua korban berada di bawah
bamper mobil yang dikendarai oleh Terdakwa namun bukan terlindas
karena posisinya diantara dua roda. Selanjutnya korban dibawa ke
rumah warga dan diberi minum. Sdr. I Wayan Tantra dalam kondisi
sadar dan dapat berkomunikasi dengan memberikan alamat dan nomor
telepon keluarganya. Sedangkan Sdri. Ni Wayan Lasti kondisi masih
sadar dan masih bisa minum, namun tidak ada komunikasi. Selanjutnya
Saksi dengan dibantu warga sekitar memasukan Sdri. Ni Wayan Lasti
ke mobil Saksi sedangkan Sdr. I Wayan Tantra dimasukkan kedalam
kendaraan Suzuki APV warna hitam DK 1565 HS yang dikendarai
Tersangka untuk dibawa ke Puskesmas Kintamani I.
5.
Bahwa setelah sampai di Puskesmas I Kintamani korban langsung
dimasukan ke Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat), setelah
mendapatkan penanganan, kurang lebih 30 menit kemudian Sdri. Ni
Wayan Lasti dinyatakan meninggal dunia oleh Perawat yang
menangani. Perjalanan dari tempat kejadian ke Puskesmas Kintamani
I sekitar 20 menit.
6.
Bahwa saat Sdri. Ni Wayan Lasti sudah dinyatakan meninggal,
Sdr. I Wayan Tantra masih dalam kondisi sadar menanyakan perihal
kondisi istrinya, yang dijawab oleh Saksi bahwa istrinya sedang dalam
proses pengobatan. Tidak berapa lama kemudian Sdr. I Wayan Tantra
juga dinyatakan meninggal dunia.
7.
Bahwa Saksi saat mengantar korban ke Puskesmas Kintamani I,
tidak mengetahui luka yang dialami oleh Sdri. Ni Wayan Lasti
sedangkan untuk Sdr. I Wayan Tantra Saksi melihat mengalami luka
lecet pada pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri.
8.
Bahwa selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian
dari Polres Bangli, kemudian Saksi sempat melihat kondisi Honda Vario
warna putih Nopol DK 2563 KC yang dikendarai oleh Korban atas nama
Sdr. I Wayan Tantra mengalami kerusakan pada Dashboard bagian
depan, sedangkan untuk mobil Suzuki APV warna hitam Metalik DK
1565 GK yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada
bagian bemper depan pecah, sedangkan untuk kendaraan yang Saksi
kendarai mengalami kerusakan lecet yang cukup dalam pada bagian
belakang sebelah kanan injakan kaki sebelah kanan terlepas.
8.
Bahwa menurut Saksi kendaraan Honda Vario Warna Putih Nopol
DK 2563 KC yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya atas
nama Sdri. Ni Wayan Lasti datang dari arah belakang kendaraan Suzuki
APV yang Saksi kendarai menabrak kendaraan yang Saksi kendarai
kemudian jatuh ke arah kanan kemudian datang kendaraan APV hitam
yang dikendarai Terdakwa sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.
9.
Bahwa pada saat Sdr. I Wayan Tantra menabrak bagian belakang
mobil APV putih yang dikendarai Saksi, Saksi tidak terlalu
memperhatikan adanya tabrakan tersebut karena Saksi saat itu sedang
mengobrol dengan penumpang yang duduk disamping Saksi, hanya
saja setelah kejadian, Saksi memeriksa bagian belakang mobil Saksi
ternyata ada kerusakan berupa goresan cat yang cukup dalam dan
pijakan kaki (foot step) disebelah kanan belakang terlepas.
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10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi Lalu lintas di Jalan
Raya Banjar Bugbug, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli pada saat itu normal dan lancar, Jalan Raya beraspal tapi
berlubang disisi jalan yang akan dilalui oleh Saksi karena longsor,
sehingga pengguna kendaraan harus menggunakan 1 (satu) jalur yaitu
dari arah Singaraja menuju Kintamani sedangkan dari arah sebaliknya
sedang dalam perbaikan.
11. Bahwa
sepengetahuan
Saksi
Terdakwa
mengemudikan
kendaraan tidak terlalu kencang, perkiraan kecepatannya sekitar 30 Km
per jam.
12. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi bersama
Terdakwa dan keluarga Alm. Sdr. I Wayan Tantra membuat surat
pernyataan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan,
selanjutnya Saksi memberikan bantuan kepada keluarga Alm. Sdr. I
Wayan Tantra pada saat upacara Ngaben yang tidak perlu Saksi
sebutkan berapa besarnya.
Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Wayan Marayasa.
Aiptu/71030201.
Pa Unit II Lantas.
Polres Bangli.
Bongkasa, 11 Maret 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Polres Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 Saksi
menerima informasi dari Polsek Kintamani bahwa telah terjadi
kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kintamani tepatnya di Br.
Bugbugan, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan
kegiatan Off Road di Desa Payung Gede, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian
Saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.
3.
Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi hanya
melihat sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2563 KC yang
sudah terparkir di sebelah barat, sedangkan kedua korban sudah tidak
ada ditempat kejadian karena sudah dibawa ke Puskesmas Kintamani.
4.
Bahwa karena di tempat kejadian sudah tidak ada barang bukti
maupun korban yang bisa diamankan kecuali sepeda motor Honda
Vario warna putih milik korban, selanjutnya Saksi menuju ke Puskesmas
Kintamani I untuk mengecek korban.
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5.
Bahwa setelah sampai di Puskesmas Kintamani I Saksi mendapat
informasi dari Bidan yang memeriksa saat itu bahwa Sdri. Ni Wayan
Lasti sudah meninggal dunia sedangkan Sdr. I Wayan Tantra dalam
keadaan tidak sadarkan diri dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Bangli,
namun pada saat dimasukkan ke dalam Ambulance Sdr. I Wayan
Tantra juga sudah dinyatakan meninggal dunia oleh perawat yang
memeriksa saat itu.
6.
Bahwa setelah Saksi mengetahui kedua korban atas nama Sdr. I
Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti sudah dinyatakan meninggal
dunia oleh perawat yang memeriksa kemudian tindakan Saksi
selanjutnya adalah menghubungi Polres Bangli bagian Unit Laka untuk
melaksanakan Olah TKP, setelah itu Saksi ikut mendampingi Unit Laka
Polres Bangli untuk melakukan Olah TKP sedangkan untuk kasusnya
langsung ditangani oleh Unit Laka Polres Bangli.
7.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI adalah
saat di Puskesmas Kintamani I, selanjutnya Saksi menghubungi Polres
Bangli dan menyampaikan perihal identitas Terdakwa adalah anggota
TNI, selanjutnya Polres Bangli berkoordinasi dengan Denpom IX/3
Denpasar, dan pada hari itu juga Saksi mendampingi petugas dari
Denpom IX/3 Denpasar yang melakasanakan olah TKP.
8.
Bahwa dari hasil Olah TKP Saksi mendengar keterangan dari
Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa) bahwa pada saat itu Saksi-1 sedang
mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV Warna Putih Metalik Nopol
DK 860 HS datang dari arah Selatan ke Utara, setelah sampai di tempat
kejadian kemudian Saksi-1 mengurangi kecepatan karena ada jalan
rusak atau longsor di pinggir jalan sebelah kiri dan juga ada Mobil
Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 GK dari arah Utara ke Selatan,
pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Vario Warna Putih
Nopol DK 2563 KC dari arah Selatan ke Utara menabrak Mobil Suzuki
APV warna putih Metalik mengenai bagian belakang mobil sebelah
kanan, selanjutnya sepeda motor Vario oleng dan menabrak Mobil
Suzuki warna hitam yang datang dari arah depan.
9.
Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor
atas nama Sdr. I Wayan Tantra mengalami luka lecet pada paha kiri dan
punggung kaki kanan kemudian lecet kedua pergelangan tangan kanan
dan kiri sedangkan yang dibonceng atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti
mengalami luka memar pada punggung dan keduanya meninggal dunia.
Sedangkan untuk pengendara Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik
Nopol DK 1565 GK (Terdakwa) tidak mengalami luka dan dalam
keadaan sehat namun untuk mobilnya mengalami kerusakan pada
bagian bamper depan kanan rusak atau pecah. Untuk pengendara
Mobil Suzuki APV warna putih Metalik Nopol DK 860 HS (Saksi-1) tidak
mengalami luka dan dalam keadaan sehat namun mobilnya mengalami
kerusakan goresan pada bagian belakang mobil sebelah kanan dan
pada pijakan kaki (foot step) bagian kanan lepas.
10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan hari Minggu tanggal 11
Februari 2018 di Br. Bugbugan, Desa Batur Tengah, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Pengendara Mobil Suzuki APV warna
hitam Metalik Nopol DK 1565 GK yaitu Terdakwa tidak dalam keadaan
mabuk maupun minum-minuman keras, Terdakwa juga dilengkapi
dengan SIM “A” dan STNK, kondisi Arus Lalu lintas ditempat kejadian
agak sepi, lebar jalan kurang lebih 5,6 meter.
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11. Bahwa Saksi pernah membuat Laporan Polisi terkait dengan
kecelakaan yang melibatkan Terdakwa, Format dan Draft laporan
sudah disiapkan oleh petugas Denpom IX/3 Denpasar, Saksi tinggal
menandatangani.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya
Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Made Sumardika.
Iptu/67010432.
Kanit Laka Polres Bangli.
Polres Bangli.
Bangli, 28 Januari 1967.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Pande, Kelurahan Cempage,
Bangli, Kabupaten Bangli.

Kec.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 Pukul 09.00
Wita, saat Saksi sedang melaksanakan tugas seperti biasa di Polres
Bangli, kemudian ada berita telepon dari Aiptu I Wayan Marayasa
(Saksi-2) yang melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan
Raya Kintamani tepatnya di Jalan Raya Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kemudian Saksi beserta 2
(Dua) orang anggota Unit Laka Polres Bangli berangkat menuju ke TKP,
setelah sampai sekira pukul 09.40 Wita korban dan barang bukti sudah
tidak ada di TKP namun Saksi tetap melaksanakan olah TKP sesuai
dengan prosedur, kemudian Saksi mendapat keterangan dari
masyarakat setempat bahwa Korban sudah dibawa ke Puskesmas
Kintamani I, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama 2
(dua) orang anggota melaksanakan pengecekan korban.
3.
Bahwa setelah Saksi tiba di Puskesmas Kintamani I kemudian
Saksi melaksanakan pengecekan korban atas nama Sdri. Ni Wayan
Lasti yang menderita luka lebam pada punggung, luka lecet pada lutut
kiri dan kanan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia pada saat
perjalanan menuju Puskesmas 1 Kintamani, sedangkan untuk korban
atas nama Sdr. I Wayan Tantra (Suami) menderita luka lecet pada pipi
kanan, punggung telunjuk tangan kanan, punggung tangan kiri, paha
kiri, betis kaki kiri dan pergelangan kaki kanan serta dirawat di
Puskesmas Kintamani I selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita korban
meninggal dunia.
4.
Bahwa pada saat Saksi melihat jenazah alm. Sdr. I Wayan
Tantra dan almh. Sdri. Ni Wayan Lasti tidak melihat ada luka parah
pada kedua jasad seperti kepala pecah, hidung, mulut atau telinga
mengeluarkan darah, tidak melihat adanya patah tulang di tubuh
jenazah.
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5.
Bahwa Saksi kemudian mengecek kondisi kendaraan yang terlibat
kecelakaan dan Saksi melihat bahwa sepeda motor Honda Vario warna
putih Nopol DK 2563 KC yang dikendarai oleh korban atas nama Sdr. I
Wayan Tantra mengalami pecah pada dasboard bagian depan,
kemudian kendaraan Suzuki APV warna putih Metalik Nopol DK 860 HS
yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Tawa (Saksi-1) mengalami rusak
pada bagian injakan kaki sebelah kanan lepas, sedangkan Mobil Suzuki
APV warna hitam Metalik Nopol DK 1565 GK yang dikemudikan oleh
Tersangka mengalami rusak pada bagian bamper depan pecah. Pada
mobil Terdakwa dan lokasi kejadian perkara tidak ditemukan bekas
pengereman oleh Terdakwa.
6.
Bahwa setelah Saksi mengecek kondisi korban dan kendaraan
kemudian Saksi mengambil langkah-langkah seperti menghubungi Jasa
Raharja dan keluarga korban, selanjutnya Saksi berkoordinasi ke
Madenpom IX/3 Denpasar karena kecelakaan Lalu lintas tersebut
melibatkan anggota TNI AD yang bernama Koptu I Putu Suwidana Yasa
(Terdakwa) Anggota Yonif Raider 900/SBW dan melaporkan ke
Kapolres Bangli untuk proses lebih lanjut.
7.
Bahwa berdasarkan hasil olah perkara di TKP, kejadian laka lantas
antara Terdakwa dengan Sdr. Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti
sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa berjalan dari arah utara menuju selatan
(sesuai dengan jalurnya) dengan kecepatan + 30 Km/Jam, saat
Terdakwa akan melewati jalan dimana jalur disebelah kanannya
ada jalan jebol, Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada mobil
yang dikendarai Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa). Selanjutnya
Terdakwa memberikan kode isyarat lampu jarak jauh (lampu dim)
kepada mobil yang dikendarai Saksi-1 supaya memberikan
kesempatan jalan, kemudian mobil yang dikendarai Saksi-1
berhenti. Saat berhenti, mobil Saksi-1 ditabrak sebuah motor
dibagian pojok samping kanan yang datang dari arah belakang
mobil Saksi-1 yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra yang
berboncengan dengan istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti.
Setelah menabrak mobil Saksi-1 motor yang dikendarai oleh I
Wayan Tantra oleng ke kanan, saat bersamaan datang/melaju dari
arah berlawanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, karena
tidak ada kesempatan untuk menghindar atau melakukan
pengereman,
terjadilah
benturan/tabrakan.
akibat
dari
benturan/tabrakan tersebut pengendara sepeda motor tersebut
meninggal dunia.
Bahwa kemudian atas adanya laka lantas tersebut, Saksi
melakukan penyidikan dengan cara mendengarkan keterangan
para saksi, mengumpulkan barang bukti, melakukan olah perkara
di tkp, mencari petunjuk-petunjuk lainya serta membuat sketsa
bagan laka lantas atau melakukan kegiatan lainya untuk
menangani dan melengkapi berkas perkara tersebut. dari hasil
proses penyidikan yang dilakukan oleh Saksi
beserta tim
diperoleh kesimpulan bahwa pengendara sepeda motor yaitu I
Wayan Tantra ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara laka
lantas tersebut oleh karena kurang berhati-hati dalam berkendara
di Jalan Raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Namun karena pengendara sepeda motor yaitu I Wayan Tantra
meninggal dunia, maka proses perkara laka lantas yang
melibatkan I Wayan Tantra dan Terdakwa dihentikan.
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8.
Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Polres Bangli dalam
perkara kecelakaan yang melibatkan Terdakwa telah selesai dalam
waktu 3 minggu setelah kejadian, namun terdapat kendala keluarnya
hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kintamani I terlambat,
sehingga baru pada tanggal 19 Maret 2018
Kapolres Bangli
mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:
S. TAP/04/III/2018/ Satlantas tentang Penghentian Penyidikan tindak
pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan I Wayan Tantra dan
Terdakwa, dikarenakan I Wayan Tantra yang dijadikan Tersangka
dalam perkara ini meninggal dunia.
9.
Bahwa sebelum penerbitan SP3 terlebih dahulu dilaksanakan
kegiatan Gelar Kasus/Perkara yang dihadiri oleh antara lain: Penyidik,
Pawasdik, Kasatlantas, Propam, Kasi WAS, dan Kasubag Hukum.
10. Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.
TAP/04/III/2018/Satlantas tertanggal 19 Maret 2018 telah disampaikan
ke Denpom IX/3 Denpasar, dan Saksi diantarkan sendiri oleh Saksi.
(Berkas perkara Terdakwa oleh Penyidik DenpomIX/3 Denpasar telah
selesai pada tanggal 6 Maret 2018).
11. Bahwa kondisi Jalan Raya di Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saat itu normal, lancar dan
beraspal akan tetapi terdapat bagian jalan yang longsor sehingga
pengguna jalan harus menggunakan 1 (satu) sisi jalan yang dari arah
Kintamani menuju Penelokan sedangkan dari arah Penelokan menuju
Kintamani jalan tersebut longsor sehingga ada pembatas agar tidak
dilalui oleh pengguna jalan, sedangkan cuaca pada saat itu cerah.
12. Bahwa Saksi telah mengecek kelengkapan surat-surat yang
dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut dan Saksi
melihat bahwa Terdakwa melengkapi semua surat dan persyaratan
kelengkapan berlalu lintas yang masih berlaku.
13. Bahwa sebagai seorang anggota Polisi yang sudah banyak
menangani perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan teori dan
pengalaman Saksi, dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter lokasi
jatuhnya Sdr. I Wayan Tantra dan Ni Wayan Tantri dari posisi mobil
yang dikendarai oleh Terdakwa adalah jarak yang sangat tidak
memungkinkan untuk dilakukan pengereman guna mengindarkan
terjadinya tabrakan, dengan jarak yang demikian pendek dan dalam
waktu yang sangat pendek jikapun dilakukan pengereman tidak
otomatis mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan berhenti, namun
ada waktu beberapa saat mobil tetap melaju dan tetap terjadi benturan
dengan sepeda motor Honda Vario warna putih dan Sdr. I Wayan
Tantra serta Ni Wayan Lasti.
14. Bahwa posisi Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tetap
pada posisi jalur yang dimiliki Terdakwa yaitu di jalur sebelah kiri,
sedangkan posisi Sdr I Wayan Tantra adalah dari arah yang berlawanan
dengan Terdakwa namun jatuhnya Sdr. I Wayan Tantra dan Ni Wayan
Lasti ada disebelah kanan melewati marka jalan, tepatnya pada posisi di
depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa. Titik benturan ada
disebelah kanan marka jalan yang merupakan jalur yang dimiliki oleh
Terdakwa. Perkiraan kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa
adalah sekitar 30 KM/Jam adalah kecepatan yang wajar dengan kondisi
jalan yang hanya dapat digunakan pada satu sisi secara bergantian.
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Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya
Saksi-4:
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Wayan Kawi.
Wiraswasta.
Batur Kintamani, Tahun 1966.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Bugbugan, Desa
Batur Tengah,
Kintamani, Bangli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 Pukul 08.00
Wita, Saksi sedang mengupas buah nangka di warung milik Saksi yang
bertempat di pinggir jalan Penelokan kemudian Saksi mendengar suara
“Bruk” dari arah luar warung Saksi di Jalan Raya Kintamani, mendengar
suara tersebut kemudian Saksi keluar dan melihat telah terjadi
kecelakaan Lalu lintas antara kendaraan Suzuki APV Warna Hitam
Nopol DK 1565 GK dengan sepeda motor Honda Vario warna putih
dengan Nopol DK 2563 KC yang datang dari arah belakang kendaraan
Suzuki APV warna putih Nopol DK 860 HS dari arah Penelokan
Kintamani menuju ke arah Singaraja, selanjutnya Saksi bergegas
membantu korban bersama masyarakat setempat.
3.
Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi melihat
korban laki-laki atas nama Sdr. I Wayan Tantra (suami) masih dalam
kondisi terduduk di tengah jalan dan yang wanita atas nama Sdri. Ni
Wayan Lasti (Istri) dalam posisi tergeletak di tengah jalan sedangkan
sepeda motor Vario milik korban berada pada posisi tepat di depan
kendaraan Suzuki APV warna hitam. Selanjutnya Korban dibawa kea
rah pinggir jalan dan Saksi membuatkan kopi untuk kedua korban.
Kedua korban tersebut masih bisa meminum kopi, dan Sdr. I Wayan
Tantra masih bisa berbicara, namun Sdri. Ni Wayan Lasti hanya diam.
4.
Bahwa menurut Saksi kendaraan Honda Vario yang dikendarai
oleh korban tersebut terseret sejauh 1 (satu) meter dari posisi
perkenaan benturan atau tabrakan dengan kendaraan Suzuki APV
warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi
mengambil batu bata merah dari pinggir jalan untuk member tanda pada
posisi terakhir roda kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. dan
Saksi menyampaikan kepada pengemudi kendaraan Suzuki APV warna
hitam dan kendaraan Suzuki APV warna putih agar tidak memindahkan
kendaraannya dari TKP tersebut, Saksi berinisiatif agar pihak kepolisian
saat tiba di TKP sudah mengetahui tanda perkenaan kecelakaan lalu
lintas tersebut, setelah itu Saksi kemudian menyarankan kepada
pengemudi kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 GK dan
kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol DK 860 HS agar membawa
korban ke Puskesmas Kintamani I untuk mendapatkan pertolongan
pertama namun Saksi tidak ikut untuk mengantar korban, selanjutnya
sekira pukul 10.30 Wita Saksi bertemu dengan pegawai Puskesmas
Kintamani I yang meyampaikan bahwa bahwa korban kecelakaan di
Jalan Penelokan tersebut keduanya sudah meninggal dunia.

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan No:19-K/PM.III-14/AD/IV/2018

5.
Bahwa Saksi melihat luka-luka korban tidak terlalu parah hanya
berupa luka lecet-lecet saja, tidak melihat adanya darah yang mengalir
dari telinga, hidung maupun bagian lain dari tubuh korban.
6.
Bahwa kondisi Jalan Raya tepatnya di Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saat itu normal dan berjalan
cukup lancar akan tetapi jalan mengalami kerusakan dan berlubang
sedangkan untuk cuaca pada saat itu sangat cerah.
7.
Bahwa menurut Saksi adanya kecelakaan tersebut dikarenakan
jalan yang rusak sehingga pengendara kendaraan yang datang dari
arah penelokan Kintamani menuju Singaraja terhenti sejenak karena
harus memberikan kesempatan jalan bagi pengendara kendaraan yang
datangnya dari arah Singaraja menuju ke arah Penelokan Kintamani.
Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Ni Ketut Yudani.
Wiraswasta.
Gianyar, 22 Januari 1966.
Perempuan.
Indonesia.
Hindu.
Jalan Hanoman No. 3, Lingkungan Padang
Tegal Kaja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul
08.00 Wita Saksi berangkat dari rumah yang bertempat di Banjar
Basang Ambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring dengan
menggunakan kendaraan Suzuki APV warna putih dengan Nopol DK
860 HS milik Sdr. I Wayan Tawa (Saksi-1) yang Saksi sewa (Rental)
selama 1 (satu) hari untuk keperluan menengok Mertua Saksi yang
tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 1 No.3 Singaraja bersama kedua anak
Saksi, pada saat itu Saksi duduk di belakang pengemudi (sopir), Putra
Saksi duduk disebelah kiri Saksi sedangkan Putri Saksi duduk di depan
di sebelah kiri pengemudi (sopir).
3.
Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Singaraja tepatnya di
Jalan Raya Banjar Bugbug, Desa Batur, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli kendaraan yang Saksi tumpangi tiba-tiba berhenti
kurang lebih selama 1 (satu) menit karena Saksi melihat di depan
kendaraan yang Saksi tumpangi ada bagian jalan yang rusak (longsor)
dan ditandai dengan Police Line serta terdapat tumpukan karung putih
yang berisi pasir untuk memberi batas agar pengendara tidak melintas
di bagian jalan tersebut, sesaat kemudian Saksi merasakan pada
bagian belakang mobil yang tumpanginya yaitu Suzuki APV warna
putih ada benturan/goncangan seperti ada benda yang menabrak
bagian belakang mobil, kemudian Saksi mendengar suara “ Bruuk” pada
posisi disebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi. Saksi melihat Sdr.
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I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti jatuh dengan motornya di
sebelah kanan dari marka jalan. Sedetik kemudian dari arah yang
berlawanan datang mobil APV warna hitam yang dikendarai oleh
Terdakwa,
dalam waktu singkat Terdakwa yang sedang melaju
menabrak tubuh Sdr.I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti, dengan
bunyi “ kreeg” seperti ada benda yang terdorong.
4.
Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Saksi tidak berani
melihat terus menerus, Saksi langsung menutup mata dengan kedua
belah tangan Saksi dan memalingkan kepala ke arah kiri.
5.
Bahwa selanjutnya Saksi melihat Sdr. I Wayan Tawa (Saksi-1)
turun dari kendaraan untuk membantu dan menolong korban dari
kecelakaan tersebut kemudian Saksi dan anak laki-laki Saksi juga turun
dari kendaraan dan berdiri di pinggir jalan, sedangkan masyarakat
sekitar mengangkat 1 (satu) orang korban perempuan dan memasukkan
ke dalam kendaraan Mobil Suzuki APV DK 860 HS milik Saksi-1 dan
membawa ke Puskesmas Kintamani I bersama dengan 2 (dua) orang
ibu-ibu dari masyarakat sekitar dan putri Saksi sedangkan Saksi dan
putra Saksi menunggu dipinggir Jalan Raya Kintamani, tidak berapa
lama kemudian Saksi juga ikut menyusul Saksi-1 dan Putri Saksi ke
Puskesmas Kintamani I dengan menumpang angkot, selanjutnya Saksi
dan Saksi-1 dibawa ke Polres Bangli untuk dimintai keterangan.
6.
Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban setelah
terjadinya kecelakaan tersebut, yang Saksi ketahui menurut keterangan
petugas Puskesmas Kintamani I kedua korban kecelakaan tersebut
sudah meninggal dunia.
7.
Bahwa menurut Saksi kondisi jalan raya di Banjar Bugbug, Desa
Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada hari Minggu
tanggal 11 Februari 2018 dalam keadaan normal dan berjalan cukup
lancar akan tetapi jalan mengalami rusak dan berlubang sedangkan
untuk cuaca saat itu sangat cerah.
8.
Bahwa menurut Saksi, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut
Korban datang dari arah belakang kendaraan yang Saksi tumpangi yaitu
Suzuki APV warna putih DK 860 HS dari arah Penelokan Kintamani
menuju ke arah Singaraja.
Atas keterangan Saksi-5
membenarkan seluruhnya.

Menimbang

tersebut

di

atas,

Terdakwa

:
Bahwa Saksi-6 ( Bripka Putu Gede Suartamayasa) telah dipanggil
secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan karena sakit
sehingga mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31
tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya keterangannya
dibacakan oleh Oditur Militer berdasarkan berita acara pemeriksaan
oleh Penyidik Pom dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
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Saksi-6:
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Putu Gede Suartamayasa.
Bripka/82100615.
Brigadir Unit Lantas Polsek Kintamani.
Polres Bangli.
Gianyar, 13 Oktober 1982.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan
Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 Pukul 09.00
Wita, Saksi sedang melaksanakan kegiatan Pengamanan Off Road di
Desa Bayung Gede Kintamani beserta 17 (tujuh belas) rekan anggota
Polsek Kintamani yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kintamani atas
nama Kompol I Putu Gunawan dan diantaranya terdapat Aiptu Wayan
Marayasa (Saksi-2) ikut kegiatan pengamanan bersama Saksi, tiba-tiba
Saksi-2 ditelpon oleh Piket Polsek Kintamani atas nama Aiptu I
Nyoman Seken bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Banjar
Bugbug, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli agar
mengecek kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 meninggalkan kegiatan
pengamanan Off Road untuk mendatangi TKP. Saat tiba di TKP hanya
ada SPM Vario warna putih dengan Nopol DK 2563 KC, kemudian
Saksi-3 meninggalkan TKP dan menuju Puskesmas 1 Kintamani untuk
mengecek keberadaan korban, setelah Saksi-2 sampai di Puskesmas I
Kintamani Saksi-2 menelepon Saksi bahwa korban ada di Puskesmas I
Kintamani, selanjutnya Saksi meninggalkan Pam Off Road untuk
berangkat menuju Puskesmas Kintamani I untuk membantu menangani
kecelakaan Lalu lintas yang terjadi.
3.
Bahwa sekira pukul 10.45 Wita Saksi sampai di Puskesmas I
Kintamani dan melihat korban atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti di ruang
perawatan Puskesmas 1 Kintamani sudah dalam keadaan meninggal
dunia dan menurut keterangan perawat Puskesmas I Kintamani bahwa
Sdri. Ni Wayan Lasti mengalami luka memar pada punggung dan
dinyatakan sudah meninggal saat tiba di Puskesmas Kintamani I
sedangkan Sdr. I Wayan Tantra (Suami) menderita luka lecet pada
paha kiri, punggung, kedua pergelangan tangan dan tidak sadarkan diri
kemudian dinyatakan meninggal saat hendak mendapatkan perawatan
dari pihak perawat Puskesmas Kintamani I.
4.
Bahwa Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol DK 2563
KC yang dikendarai oleh Korban atas nama Sdr. I Wayan Tantra
mengalami pecah pada dasboard bagian depan, kemudian kendaraan
Suzuki APV Warna Putih Metalik Nopol DK 860 HS yang dikemudikan
oleh Sdr. I Wayan Tawa (Saksi-1) mengalami rusak pada bagian injakan
kaki sebelah kanan lepas, sedangkan Mobil Suzuki APV warna hitam
Metalik Nopol DK 1565 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa
mengalami rusak pada bagian bamper depan pecah.
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5.
Bahwa menurut Saksi setelah melihat bekas-bekas di Tempat
Kejadian Perkara (TKP) bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario
warna putih Nopol DK 2563 KC yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan
Tantra beserta Istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti (Korban) kurang berhatihati dalam berkendara di Jalan Raya sehingga mengakibatkan
terjadinya kecelakaan tersebut.
6.
Bahwa kondisi Jalan Raya di Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saat itu normal, lancar dan
beraspal akan tetapi rusak dan berlubang sehingga pengguna
kendaraan harus menggunakan 1 (satu) jalan yang dari arah Kintamani
menuju Penelokan sedangkan dari arah Penelokan menuju Kintamani
Jalan tersebut berlubang dan baru diperbaiki sehingga masih ada
pembatas agar tidak dilalui oleh pengguna jalan,sedangkan cuaca pada
saat itu cerah.
Atas keterangan Saksi-6
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

tersebut

di

atas,

Terdakwa

:
Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun
2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dengan pangkat
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Pulaki
selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan
kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana dari Tahun 2001 sampai
dengan 2002, selanjutnya pada awal tahun 2003 mengikuti seleksi
Raider setelah lulus kemudian melaksanakan pendidikan di Pulaki
Singaraja selama 6 (Enam) bulan setelah itu kemudian dipindah
tugaskan ke Kompi C Yonif 900/Raider di Negara, kemudian pada akhir
tahun 2004 mengikuti penugasan ke Aceh selama 18 (Delapan belas)
bulan setelah itu kemudian kembali ke Kompi C Yonif 900/Raider,
selanjutnya pada awal tahun 2006 dipindahkan ke Markas Yonif
900/Raider hingga terjadinya perkara ini Tersangka dengan pangkat
Kopda NRP 31010752020182 menjabat sebagai Ta Operator 2 Ru
Cobra Kima Yonif 900/Raider.
2.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 Terdakwa
sedang melakukan perjalanan dari arah Singaraja menuju Klungkung
untuk melakukan persembahyangan di Pura Kawitan kemudian
tepatnya di Jalan Kintamani jurusan Bugbug Bangli, di depan sebelah
kanan ada bagian jalan yang longsor dan terlihat ada drum dan karung
berisi pasir tersusun untuk memberikan tanda adanya jalan yang
longsor sekaligus untuk pengaman bagi pengguna jalan raya. Kemudian
dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada kendaraan Mobil Suzuki
APV warna putih sehingga Terdakwa memberi isyarat dengan cara
menyalakan lampu dim (lampu jarak jauh) dengan tujuan untuk
mendapatkan prioritas jalan, selanjutnya karena Mobil APV warna putih
sudah memberikan jalan dengan cara menepi ke sebelah kiri dan
berhenti kemudian Terdakwa lewat, setelah Terdakwa melewati
pengemudi kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih tiba-tiba jatuh
didepan mobil Terdakwa sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna
putih yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra dengan
memboncengkan istrinya atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti, yang
sebelumnya menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil APV
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warna putih yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa)
mengakibatkan kendaraan sepeda motor tersebut jatuh ke kanan di sisi
jalan yang menjadi jalur Terdakwa dan Terdakwa tidak ada kesempatan
untuk melakukan pengereman karena jatuhnya sepeda motor tersebut
tiba-tiba dan dalam jarak yang terlalu dekat dengan posisi Terdakwa,
Terdakwa sempat bingung dan panik sehingga Terdakwa membanting
setir ke kiri dengan maksud mencoba menghindar namun karena
disebelah kiri kendaraan Terdakwa ada jurang, Terdakwa tidak berani
membanting stir terlalu keras sehingga kecelakaan tidak dapat
dihindarkan.
3.
Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa
turun dari kendaraan untuk membantu Korban, namun oleh Saksi-1
(Sdr. I Wayan Tawa, pengemudi mobil Suzuki APV Warna putih)
Terdakwa diminta untuk memundurkan mobilnya, yang beberapa saat
kemudian baru Terdakwa mengetahui bahwa kepala Sdr. I Wayan
Tantra dan Ni Wayan Lasti berada di bawah bamper mobil yang
dikendarai Terdakwa, setelah memundurkan kendaraannya kemudian
Terdakwa turun dari mobil untuk mengangkat korban dan Istri korban
ke pinggir jalan.
4.
Bahwa selanjutnya korban dibawa ke pinggir jalan dan pada saat
itu Sdr. I Wayan Tawa dan istrinya a.n Ni Wayan Lasti masih dalam
kondisi sadar dan masih bisa meminum kopi yang disiapkan oleh
masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan, Terdakwa sempat
berkomunikasi dengan Sdr. I Wayan Tantra yang menceritakan bahwa
dirinya adalah seorang Mangku, serta memberikan nomor telepon
anaknya kepada Terdakwa.
5.
Bahwa untuk mendapatkan penanganan medis
Terdakwa
membawa Sdr. I Wayan Tantra dan Ni Wayan Lasti ke mobil Terdakwa
untuk dibawa ke Puskesmas. Terdakwa membawa Sdr. I Wayan Tawa
dengan mobil APV hitam, sedangkan Sdri. Ni Wayan Lasti dibawa oleh
Saksi-1 dengan mobil APV warna putih ke Puskesmas Kintamani I,
setelah mendapatkan penanganan oleh Perawat Puskesmas, Sdri. Ni
Wayan Lasti dinyatakan meninggal dunia sedangkan Sdr. I Wayan
Tantra meninggal di dalam Ambulance pada saat akan dievakuasi ke
Rumah Sakit Bangli.
6.
Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kondisi jalan beraspal
tapi ada lubang karena tanah longsor di sebelah kanan jalan, cuaca
cerah serta jarak pandang ke depan normal.
7.
Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 GK yang
dikendarai Terdakwa merupakan kendaraan yang disewa Terdakwa
dari Rental perorangan milik Edi Sastrawan yang dilengkapi STNK
yang masih berlaku dan SIM “A” milik Terdakwa juga masih berlaku.
Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih
30 sampai dengan 40 km/jam.
8.
Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraannya Terdakwa
tidak sedang dalam kondisi mabuk ataupun meminum obat-obatan yang
dapat menimbulkan kantuk
9.
Bahwa Sdr. I Wayan Tantra memboncengkan istrinya atas nama
Sdri. Ni Wayan Lasti dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario
warna putih Nopol DK 2563 KC namun Terdakwa tidak memperhatikan
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kecepatannya karena tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah jatuh disisi
jalan yang merupakan jalur Terdakwa tepat di depan mobil Terdakwa
dengan jarak sekitar 1 (satu) meter setelah sebelumnya menabrak mobil
Suzuki APV warna putih Nopol DK 860 HS yang dikendarai oleh Sdr. I
Wayan Tawa (Saksi-1) terlebih dahulu.
10. Bahwa dalam kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak mengalami
luka namun mobil Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565 GK yang
Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bamper depan kanan
bawah rusak atau pecah sedangkan untuk mobil Suzuki APV warna
putih Nopol DK 860 HS yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tawa (Saksi1) mengalami kerusakan pada pijakan kaki bagian kanan lepas serta
lecet pada bagian belakang mobil sebelah kanan, namun Saksi-1 tidak
mengalami luka.
11. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut,
kemudian
Terdakwa melakukan musyawarah/perdamaian dengan pihak keluarga
korban di Polres Bangli, setelah urusan di Polres Bangli selesai
Terdakwa kemudian berangkat ke rumah korban bersama keluarga
korban, dari hasil musyawarah
dengan pihak keluarga korban
kemudian dinyatakan damai serta tidak saling menuntut dengan
disaksikan oleh Adik Kandung korban beserta Anak korban.
12. Bahwa
setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa
memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,(Lima juta rupiah), beras sebanyak 50 (Lima puluh) Kilogram, Kopi
sebanyak 2 (Dua) Kilogram, Gula sebanyak 5 (Lima) Kilogram, Air
mineral sebanyak 10 (Sepuluh) Dus dan Kain Putih sebanyak 2 (dua)
Bal yang diterima oleh Sdr. Komang Titi Anak kandung korban yang
paling tua serta Terdakwa ada di rumah keluarga Sdr. I Wayan Tantra
selama 3 (tiga) hari selama proses Ngaben.
Menimbang

:
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam
persidangan ini berupa :
1. Surat-surat :
1 (Satu) lembar STNK Nopol DK 1565 GK a.n. Ni Luh
Kompyang Sutyawati dan Sim A Umum a.n. I Putu Suwidana Yasa.
Bahwa bukti surat berupa STNK kendaraan Nopol DK 1565 GK
a.n. Ni Luh Kompyang Sutyawati adalah surat kelengkapan dari
kendaraan Suzuki APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa
saat terjadinya kecelakaan.
Sedangkan barang bukti berupa SIM A Umum atas nama I Putu
Suwidana Yasa adalah Surat Ijin Mengemudi milik Terdakwa yang
membuktikan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa
mengemudikan kendaraan dengan dilengkapi SIM yang masih
berlaku
1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 860 HS a.n. I
Wayan Sudarta dan Sim A Umum a.n. I Wayan Tawa.
Bahwa barang buti tersebut merupakan kelengkapan
mengemudikan kendaraan dari Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa).
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1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 2563 KC a.n. I
Wayan
Kurdana dan Sim C Umum a.n. I Wayan Tantra.
Bahwa barang bukti tersebut merupakan
mengemudikan kendaraan dari Sdr. I Wayan Tantra

kelengkapan

-

1 (Satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Ni Wayan Lasti.
Bahwa
barang
bukti
tersebut
merupakan
kependudukan dari sdri. Ni Wayan Lasti.
-

identitas

3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas Kintamani I No.
440/060/Yankes a.n. I Wayan Tantra.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil Visum Et
Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani, yang menyatakan
bahwa pada jenazah ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh
adanya kekerasan benda tumpul. Sebab kematian belum dapat
dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
Bahwa dari hasil Visum Et Repertum ini tidak dapat dipastikan
apakah luka-luka yang ada pada tubuh Sdr. I Wayan Tantra
disebabkan oleh kejadian jatuhnya Sdr. I Wayan Tantra setelah
menabrak bagian belakang mobil Suzuki APV warna Putih Metalik
Nopol DK 860 HS ataukah karena kejadian tertabrak oleh mobil
Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik Nopol DK 1565 GK yang
dikemudikan oleh Terdakwa. Pada VER tersebut tidak ditemukan
bagian tubuh yang patah tulang ataupun darah yang mengalir dari
lubang hidung, telinga maupun mulut ataupun bagian kepala
terluka/pecah yang lazimnya didapati pada korban kecelakaan lalu
lintas antara kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua).
-

3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas Kintamani I No.
440/060/Yankes a.n. Ni Wayan Lasti.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil Visum Et
Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani, yang menyatakan
bahwa pada jenazah ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh
adanya kekerasan benda tumpul. Sebab kematian belum dapat
dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
Bahwa dari hasil Visum Et Repertum ini tidak dapat dipastikan
apakah luka-luka yang ada pada tubuh Sdri. Ni Wayan Lasti
disebabkan oleh kejadian jatuhnya Sdr. Ni Wayan Lasti bersamaan
dengan jatuhnya sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh
Sdr. I Wayan Tantra setelah kejadian menabrak bagian belakang
mobil Suzuki APV warna Putih Metalik Nopol DK 860 HS ataukah
karena kejadian tertabrak oleh mobil Mobil Suzuki APV warna hitam
Metalik Nopol DK 1565 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada
VER tersebut tidak ditemukan bagian tubuh yang patah tulang
ataupun darah yang mengalir dari lubang hidung, telinga maupun
mulut ataupun bagian kepala terluka/pecah yang lazimnya didapati
pada korban kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 4 (empat)
dan kendaraan roda 2 (dua).
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2.

Barang-barang :
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik Nopol
DK 1565 GK.
Bahwa pada barang bukti 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV
warna hitam Metalik Nopol DK 1565 GK adalah kendaraan yang
dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan,
pada mobil tersebut ditemukan kerusakan pada grill bamper depan
bagian bawah yang letaknya kurang dari 40 (empat puluh) centi
meter dari atas tanah, kerusakan tersebut dimungkinkan karena
terkena benturan stang sepeda motor Honda Vario Nopol DK 2563
KC yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra yang telah jatuh
terlebih dahulu sebelum tertabrak oleh Terdakwa yang mana
sebelumnya sepeda motor Honda Vario tersebut telah menabrak
bagian belakang mobil Suzuki APV warna Putih Metalik Nopol DK
860 HS yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa)
terlebih dahulu sehingga oleng ke kanan dan jatuh melewati marka
jalan di sisi jalan yang menjadi jalur Terdakwa. Pada bodi mobil
Suzuki APV warna hitam Metalik Nopol DK 1565 GK bagian depan
yang lainnya tidak diketemukan bekas benturan berupa penyok
atau lecet yang lazimnya diketemukan pada kejadian tabrakan adu
muka dengan kendaraan yang berlawanan arah.
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Putih Metalik Nopol DK
860 HS.
Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki
APV warna Putih Metalik Nopol DK 860 HS adalah kendaraan
yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa), pada saat
terjadinya kecelakaan mobil tersebut telah ditabrak oleh Sepeda
motor Honda Vario warna Putih Nopol DK 2563 KC yang
dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Tawa pada bagian belakang
sebelah kanan sehingga motor oleng dan selanjutnya menabrak
injakan kaki (foot step) sampai lepas dari bodi mobil setelah itu
motor jatuh ke sisi kanan melewati marka jalan. Pada bodi mobil
belakang sebelah kanan diketemukan lecet yang cukup dalam
bekas benturan dengan Honda Vario warna Putih Nopol DK 2563
KC.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol
DK 2563 KC.
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Vario warna Putih Nopol DK 2563 KC adalah sepeda motor
yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra pada saat terjadinya
kecelakaan, pada bodi samping sebelah kanan motor(bukan
dashboard) terdapat retakan yang dimungkinkan oleh akibat
jatuhnya motor tersebut setelah menabrak bagian belakang
sebelah kanan bodi mobil Mobil Suzuki APV warna Putih Metalik
Nopol DK 860 HS, akibatnya oleng dan sempat menabrak injakan
kaki bagian kanan belakang dari mobil tersebut setelah itu jatuh ke
sisi kanan jalan sehingga pada bodi samping kanan motor terdapat
retakan. Pada bagian motor yang lain tidak ditemukan kerusakan
yang lazimnya terjadi apabila terjadi kecelakaan antara motor
dengan mobil secara adu muka, seperti lampu depan pecah, velk
bengkok, garpu (Fork) bengkok dan lain-lain.
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Bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan surat-surat dan
barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tentang dugaan
Terdakwa ”Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam Surat
Dakwaan Oditur Militer.
Menimbang

:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan, kemudian
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta
hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak
tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dengan pangkat
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Pulaki
selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan
kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana dari tahun 2001 sampai
dengan tahun 2002, selanjutnya pada awal tahun 2003 mengikuti
seleksi Raider setelah lulus kemudian melaksanakan pendidikan di
Pulaki Singaraja selama 6 (Enam) bulan setelah itu kemudian dipindah
tugaskan ke Kompi C Yonif 900/Raider di Negara, kemudian pada akhir
tahun 2004 mengikuti penugasan ke Aceh selama 18 (Delapan belas)
bulan setelah itu kemudian kembali ke Kompi C Yonif 900/Raider,
selanjutnya pada awal tahun 2006 dipindahkan ke Markas Yonif
900/Raider hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat
Kopda NRP 31010752020182 menjabat sebagai Ta Operator 2 Ru
Cobra Kima Yonif Raider 900/SBW.
2.
Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018
Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari arah Singaraja menuju
Klungkung untuk melakukan persembahyangan di Pura Kawitan
kemudian tepatnya di Jalan Kintamani jurusan Bugbug Bangli, di depan
sebelah kanan ada bagian jalan yang longsor dan terlihat ada drum dan
karung berisi pasir tersusun untuk memberikan tanda adanya jalan yang
longsor sekaligus untuk pengaman bagi pengguna jalan raya. Kemudian
dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada kendaraan Mobil Suzuki
APV warna putih sehingga Terdakwa memberi isyarat dengan cara
menyalakan lampu dim (lampu jarak jauh) dengan tujuan untuk
mendapatkan prioritas jalan, selanjutnya karena Mobil APV warna putih
sudah memberikan jalan dengan cara menepi ke sebelah kiri dan
berhenti kemudian Terdakwa lewat, setelah Terdakwa melewati
pengemudi kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih tiba-tiba jatuh
didepan mobil Terdakwa sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna
putih yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra dengan
memboncengkan istrinya atas nama Sdri. Ni Wayan lasti, yang
sebelumnya menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil APV
warna putih yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan tawa)
mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh ke kanan dan Terdakwa
tidak ada kesempatan untuk melakukan pengereman karena jatuhnya
sepeda motor tersebut tiba-tiba dan dalam jarak yang terlalu dekat,
Terdakwa sempat bingung dan panik sehingga Terdakwa membanting
setir ke kiri dengan maksud mencoba menghindar namun karena
disebelah kiri kendaraan Terdakwa ada jurang maka Terdakwa tidak
berani membanting stir terlalu keras yang kemudian menyebabkan
terjadinya kecelakaan tersebut.
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3.
Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut kemudian
Terdakwa turun dari kendaraan untuk membantu Korban, namun oleh
Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa, pengemudi mobil Suzuki APV Warna
putih) Terdakwa diminta untuk memundurkan mobilnya, yang beberapa
saat kemudian baru Terdakwa mengetahui bahwa kepala Sdr. I Wayan
Tantra dan Ni Wayan Lasti berada di bawah bamper mobil yang
dikendarai Terdakwa, setelah memundurkan kendaraannya kemudian
Terdakwa turun dari mobil untuk mengangkat korban dan Istri korban
ke pinggir jalan.
4.
Bahwa pada saat itu dibawa ke pinggir jalan Sdr. I Wayan Tawa
dan istrinya a.n Ni Wayan Lasti masih dalam kondisi sadar dan masih
bisa meminum kopi yang disiapkan oleh masyarakat disekitar tempat
kejadian kecelakaan, Sdr. I Wayan Tantra masih bisa berkomunikasi
dengan Terdakwa menceritakan bahwa dirinya adalah seorang Mangku,
serta memberikan nomor telepon anaknya kepada Terdakwa.
5.
Bahwa benar untuk mendapatkan penanganan medis Terdakwa
membawa
Sdr. I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti ke
Puskesmas terdekat. Terdakwa membawa Sdr. I Wayan Tantra dengan
mobil APV hitam, sedangkan Sdri. Ni Wayan Lasti dibawa oleh Saksi-1
dengan mobil APV warna putih ke Puskesmas Kintamani I.
6. Bahwa benar setelah sampai di Puskesmas Kintamani I dan
setelah diterima oleh tenaga medis atau perawat, Korban atas nama
Sdri. Ni Wayan Lasti dinyatakan meninggal dunia dengan luka-luka
yang dialami yaitu :
Luka lecet pada lutut kanan tepat di lutut berukuran delapan
kali satu centimeter.
Luka lecet pada lutut kiri tepat di lutut berukuran dua kali satu
centimeter.
Luka memar pada punggung tepat digaris pertengahan
belakang dua puluh centimeter dari leher berwarna kemerahan
berukuran Sepuluh kali Lima belas centimeter.
Sesuai Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I
Nomor : 440/060/Yankes tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat
dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani, menyatakan
bahwa pada jenazah ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh
adanya kekerasan benda tumpul. Sebab kematian belum dapat
dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
7.
Bahwa benar Sdr. I Wayan Tantra setelah mendapatkan
perawatan di Puskesmas Kintamani I dan ketika akan dirujuk ke Rumah
Sakit Bangli pada saat dimasukkan ke dalam Ambulance dinyatakan
meninggal dunia dengan luka-luka yang dialami yaitu :
Luka lecet pada pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua
centimeter berwarna kemerahan lima centimeter dari daun telinga
kanan lima belas centimeter dari puncak kepala.
Luka lecet pada punggung telunjuk tangan kananukuran nol
koma lima kali dua centimeter berwarna kemerahan nol koma lima
centimeter dari pangkal telunjuk jari tangan kanan.
Luka lecet pada punggung tangan kiri satu centimeter dari
pergelangan tangan kiri tepat pada pangkal ibu jari tangan kiri
ukuran dua kali satu centimeter berwarna kemerahan.
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Luka lecet pada paha kiri sisi luar berukuran tujuh belas kali
dua belas centimeter sepuluh centimeter dari pangkal paha kiri
berwarna kemerahan.
Luka lecet pada betis kaki kiri bagian depan berukuran dua
centimeter kali nol koma tiga centimeter lima centimeter di bawah
Lutut.
Luka lecet pada pergelangan kaki kanan dua centimeter dari
mata kaki kanan berukuran dua kali nol koma lima centimeter.
Sesuai Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kintamani I
Nomor : 440/060/Yankes tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ni Made Dewi Desiani, menyatakan bahwa pada
jenazah ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh adanya kekerasan
benda tumpul. Sebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak
dilakukan pemeriksaan dalam.
8.
Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut juga
mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2563
KC yang dikendarai oleh Korban Sdr. I Wayan Tantra retak pada bodi
samping kanan, kemudian kendaraan Suzuki APV warna putih Metalik
Nopol DK 860 HS yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Tawa (Saksi-1)
mengalami rusak pada bagian injakan kaki (foot step) sebelah kanan
lepas dan lecet yang cukup dalam pada bagian belakang mobil sebelah
kanan, sedangkan Mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol DK
1565 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak pada
bagian bamper depan bawah (grill bamper) pecah.
9.
Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan, kondisi jalan
beraspal tapi ada lubang karena tanah longsor di sebelah kanan jalan,
cuaca cerah serta jarak pandang ke depan normal.
10. Bahwa benar Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol DK 1565
GK yang dikendarai Terdakwa merupakan kendaraan yang disewa
Terdakwa dari Rental perorangan milik Edi Sastrawan yang dilengkapi
STNK yang masih berlaku dan SIM “A” milik Terdakwa juga masih
berlaku.
11. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai
mobil dengan kecepatan kurang lebih 30 sampai dengan 40 km/jam.
12. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraannya Terdakwa
tidak sedang dalam kondisi mabuk ataupun meminum obat-obatan yang
dapat menimbulkan kantuk.

13. Bahwa benar detik-detik terjadinya kecelakaan antara mobil yang
dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Sdr. I
Wayan Tantra disampaikan oleh Saksi-5 (Ni Ketut Yudani) dengan
keterangan sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018
saat Saksi-5 dalam perjalanan menuju Singaraja tepatnya di Jalan
Raya Banjar Bugbug, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli kendaraan yang Saksi tumpangi tiba-tiba berhenti kurang lebih
selama 1 (satu) menit karena Saksi melihat di depan kendaraan yang
Saksi tumpangi ada bagian jalan yang rusak (longsor) ditandai dengan
Police Line serta terdapat tumpukan karung putih yang berisi pasir
untuk memberi batas agar pengendara tidak melintas di bagian jalan
tersebut, sesaat kemudian Saksi merasakan pada bagian belakang
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mobil yang tumpanginya
yaitu Suzuki APV warna putih ada
benturan/goncangan seperti ada benda yang menabrak bagian
belakang mobil, kemudian Saksi mendengar suara “ Bruuk” pada posisi
disebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi. Saksi melihat Sdr.I Wayan
Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti jatuh dengan motornya di sebelah
kanan dari marka jalan. Sedetik kemudian dari arah yang berlawanan
datang mobil APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, dalam
waktu singkat Terdakwa yang sedang melaju menabrak tubuh Sdr.I
Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti, dengan
bunyi “ kreeg”
seperti ada benda yang terdorong.
14. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut,
kemudian
Terdakwa melakukan musyawarah/perdamaian dengan pihak keluarga
korban di Polres Bangli, setelah urusan di Polres Bangli selesai
Terdakwa kemudian berangkat ke rumah korban bersama keluarga
korban, dari hasil musyawarah
dengan pihak keluarga korban
kemudian dinyatakan damai serta tidak saling menuntut dengan
disaksikan oleh Adik Kandung korban beserta Anak korban.
15. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa
memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,(Lima juta rupiah), beras sebanyak 50 (Lima puluh) Kilogram, Kopi
sebanyak 2 (dua) Kilogram, Gula sebanyak 5 (Lima) Kilogram, Air
mineral sebanyak 10 (Sepuluh) Dus dan Kain Putih sebanyak 2 (dua)
Bal yang diterima oleh Sdr. Komang Titi Anak kandung korban yang
paling tua serta Terdakwa ada di rumah keluarga Sdr. I Wayan Tantra
selama 3 (tiga) hari selama proses Ngaben.
16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Iptu Made Sumardika,
Kanit Laka Polres Bangli) sebagai seorang anggota Polisi yang sudah
banyak menangani perkara kecelakaan lalu lintas, sesuai pengalaman
Saksi-3, pada kejadian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter lokasi
jatuhnya Sdr. I Wayan Tantra dan Ni Wayan Tantri dari posisi mobil
yang dikendarai oleh Terdakwa adalah jarak yang sangat tidak
memungkinkan untuk dilakukan pengereman guna mengindarkan
terjadinya tabrakan, dengan jarak yang demikian pendek dan dalam
waktu yang sangat pendek jikapun dilakukan pengereman tidak
otomatis mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan berhenti, namun
akan ada waktu beberapa saat mobil tetap melaju dan tetap terjadi
benturan dengan Sdr. I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti.
17. Bahwa benar Saksi-3 menyatakan posisi Terdakwa pada saat
terjadinya kecelakaan tetap pada posisi jalur yang dimiliki Terdakwa
yaitu di jalur sebelah kiri, sedangkan posisi Sdr I Wayan Tantra adalah
dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa namun jatuhnya Sdr. I
Wayan Tantra dan Ni Wayan Lasti ada disebelah kanan melewati marka
jalan, tepatnya pada posisi di depan kendaraan yang dikemudikan
Terdakwa. Titik benturan ada disebelah kanan marka jalan yang
merupakan jalur yang dimiliki oleh Terdakwa. Perkiraan kecepatan
mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah sekitar 30 Km/Jam adalah
kecepatan yang wajar dengan kondisi jalan yang hanya dapat
digunakan pada satu sisi secara bergantian.
Menimbang

:
Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
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1.
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan
tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan
sendiri dalam putusan ini.
2.
Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas,
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi)
yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai
berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur
dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana
dakwaan Oditur Militer.
2.
Bahwa selain bantahan unsur tindak pidana, Penasehat Hukum
menyampaikan beberapa hal yaitu sebagai berikut :
a.
Bahwa dalam perkara terjadinya Laka Lalin yang melibatkan
mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang
dikendarai Sdr. I Wayan Tantra yang berboncengan Sdri. Ni
Wayan Lasti di Jalan Raya Banjar Bugbug Desa Batur Kec.
Kintamani Kab, Bangli terdapat beberapa kejanggalan dalan
penangganan perkaranya. Perkara Laka Lalin ini dipaksakan agar
Kopda I Putu Suwidana Yasa dijadikan Tersangka/Terdakwa atau
dengan kata lain dijadikan subyek orang yang bersalah terhadap
perkara laka lalin ini yang mengakibatkan Sdr. I Wayan Tantra dan
Sdri. Ni Wayan Lasti meninggal dunia. Kejanggalan itu antara lain:
1) Bahwa Saksi-2 (I Wayan Marayasa, Pekerjaan Polisi)
sebagai pelapor dalam perkara laka lalin dari Kopda I Putu
Suwidana Yasa ini di dalam persidangan terungkap fakta
bahwa mengaku tidak pernah datang ke penyidik POM untuk
melaporkan perkara lalin yang melibatkan kendaraan
Terdakwa dengan sepeda motor I Wayan Tantra, hanya saja
+ 7 hari setelah kejadian Saksi-2 dipanggil Penyidik POM
untuk diambil keterangan. Setelah memberikan keterangan
baru disuruh tanda tangan “Laporan Polisi”. Dimana
sebelumnya Saksi 2 tidak mempunyai niat dan kemauan
untuk melaporkan Terdakwa, hal ini dikarenakan karena
Saksi 2 tahu bahwa yang menjadi tersangka dalam perkara
laka lalin ini adalah Sdr. I Wayan Tantra dan Kopda I Putu
Suwidana Yasa adalah sebagai Korban bukan Tersangka.
Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 14 UU RI
No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Laporan
adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
kepada pejabat yang berwenang.................dst”. “Laporan
Polisi” dibuat tanggal 11 Pebruari 2018 atau sama dengan
tanggal saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, hal ini
sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-2.
2) Bahwa dalam perkara lalu lintas, penyidik membuat
berita acara yang memuat jenis perkara atau pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan Terdakwa dan ditandatangani oleh
Penyidik POM dan Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada
Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan No:19-K/PM.III-14/AD/IV/2018

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, namun hal ini tidak
dilakukan Penyidik POM sehingga hal ini bertentangan
dengan Pasal 108 ayat (5) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
3) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Kapolres Bangli
mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: S. TAP/04/III/2018/Satlantas tentang
Penghentian Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
yang melibatkan sepeda motor I Wayan Tantra dan mobil
yang dikendarai Terdakwa, dikarenakan pengendara sepeda
motor atas nama I Wayan Tantra yang dijadikan Tersangka
dalam perkara ini meninggal dunia {Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan (SP3) Terlampir}. Bahwa kemudian
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut
diantar sendiri oleh Saksi-3 selaku penyidik di kepolisian ke
Penyidik POM. Namun oleh Penyidik POM Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan (SP3) tidak ditindaklanjuti dengan
mengirim atau memberitahu Oditur Militer sehingga dengan
alasan belum membaca atau melihat atau belum menerima
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang
dikeluarkan
Polres Bangli, akan tetapi Oditur tetap
melanjutkan perkara laka lain ini.
b. Bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa
mengajukan dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 1104 K/PID/1990 A.n Djasman.
Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa
Kopda I Putu Suwidana Yasa dalam perkara ini pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
1.
Bahwa Terdakwa Kopda I Putu Suwidana Yasa merasa
keberatan terhadap penetapan status Tersangka oleh polisi
Militer dan Pom dan dihadapkan ke sidang Pengadilan Militer
III-14 Denpasar dengan Status Terdakwa. Dalam hal ini
Terdakwa merasa tidak bersalah Tetapi Oditur dan Polisi Militer
tetap menetapkan Status Tersangka kepada Kopda I Putu
Suwidana Yasa.
2. Bahwa Terdakwa tetap merasa tidak bersalah karena
waktu kejadian sesungguhnya Terdakwa berjalan pada jalur
yang benar, sedangkan korban pengendara sepeda motor
terjatuh karena telah menabrak terlebih dahulu mobil dari
Saksi-1 yaitu Sdr. I Wayan Tawa, kemudian kendaraan motor
dari I Wayan Tantra mengalami oleng ke kanan saat bersamaan
datang/melaju dari arah berlawanan mobil yang dikendarai oleh
Terdakwa, karena tidak ada kesempatan untuka menghindar
atau melakukan pengereman, maka terjadilah benturan/
tabrakan tersebut dan kendaraan mobil yang dikemudikan oleh
Terdakwa berada di jalur yang benar dan dengan kecepatan
kurang lebih 30 km/jam, kecepatan ini jauh lebih lambat
dikarenakan jalan tersebut dalam keadaan normal bisa dilalui
dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam (Hal ini sesuai
dengan keterangan dari Saksi 2 dan Saksi 3 selaku petugas
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dari kepolisian Polres Bangli), sehingga hal ini tidak terbukti
adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri Terdakwa;
3.
Bahwa Terdakwa sudah cukup hati-hati dan sudah
tahu/hafal jalur-jalur di tempat kejadian, karena sering melewati
jalur tersebut oleh karena itu unsur kurang hati-hati pada diri
Pemohon-kasasi/Terdakwa tidak terpenuhi.
Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon
kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menolak seluruh Tuntutan dari Oditur Militer;
2. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Kopda I Putu Suwidana Yasa NRP
31010752020182 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Tuntutan Oditur Militer dan Membebaskan Terdakwa dari
segala tuntutan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan
tugasnya; dan
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1.
Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
yang menyatakan Kopda I Putu Suwidana Yasa dalam perkara ini
bukanlah sebagai Tersangka, akan tetapi yang menjadi Tersangka
dalam perkara Laka Lalin ini adalah Sdr. I Wayan Tatra bukan Kopda I
Putu Suwidana Yasa dikarenakan Sdr. I Wayan Tantra sudah
meninggal dunia, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan, hal ini
diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
dengan Nomor : S.TAP/04/III/2018/Satlantas tanggal 19 Maret 2018 dari
Pihak Penyidik Polres Bangli. Hal ini justru bertolak belakang dengan
apa yang dilakukan oleh Pihak Polisi Militer (POM) di dalam melakukan
penyelidikan terhadap Kopda I Putu Suwidana Yasa yang ditetapkan
sebagai Tersangka dalam perkara ini dan saat ini telah menjadi
Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
Bahwa sebagaimana dengan yang termuat dalam Putusan Sela
Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 19-K/PM.III-14/AD/IV/2018
tanggal 21 Mei 2018 : Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak
selalu bisa dipastikan bahwa salah satu pihak menjadi
Tersangka/Terdakwa dan pihak lain menjadi korban. Dalam perkara
kecelakaan lalu lintas unsur kelalaian dimungkinkan terdapat pada
kedua belah pihak ataupun lebih dari dua pihak. Perihal terbukti atau
tidaknya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini akan diketahui dari
hasil pemeriksaan pokok perkara di persidangan.
Bahwa adanya perbedaan sudut pandang untuk menentukan
Tersangka antara Penyidik Polres Bangli dengan Penyidik Denpom IX/3
Denpasar adalah hal yang sangat dimungkinkan. Jikapun Polres Bangli
telah menghentikan perkara kecelakaan lalu lintas karena
Tersangkanya (dalam hal ini I Wayan Tantra) meninggal dunia adalah
merupakan kewenangannya untuk itu karena Polres Bangli memiliki
kewenangan untk menghentikan ataupun melanjutkan penyidikan
terhadap subyek hukum dari pihak sipil. Sedangkan bagi Terdakwa
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kewenangan penyidikan atas perkaranya ada pada Denpom IX/3
Denpasar dan Denpom IX/3 Denpasar tidak terikat dengan surat
penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Bangli berkaitan
dengan perkaranya Alm. I Wayan Tantra. Sehingga dengan demikian
unsur Setiap Orang sebagai subyek hukum dalam perkara ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan dan menurut Oditur Militer perkara
Terdakwa layak untuk di sidangkan di Pengadilan Militer III-14
Denpasar.
2.
Bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali unsur kelalaiannya
dalam mengemudikan kendaraannya, Oditur Militer justru menganggap
Penasehat Hukum Terdakwa kurang cermat, kurang fokus, kurang teliti
di dalam menyimak keterangan yang Terdakwa berikan saat
persidangan berlangsung. Di dalam persidangan Terdakwa sendirilah
yang memberikan keterangan bahwa pada saat Terdakwa berada di
Tempat Kejadian Perkara, yaitu sesaat setelah Terdakwa melihat
sepeda motor yang dikendarai oleh Alm. Sdr. I Wayan Tantra dan
istrinya Alm. Sdri. Ni Wayan Lasti (korban) jatuh, Terdakwa menjadi
bingung dan panik, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju
kecepatan kendaraanya dan menabrak sepeda motor yang dikendarai
oleh Alm. Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Alm. Sdri. Ni Wayan Lasti.
Disini sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak fokus, kurang
konsentrasi atau lalai dalam mengemudikan kendaraannya yang mana
seharusnya dengan kondisi setengah/separo jalan dalam keadaan
longsor dan bahkan telah diberi tanda berupa drum dan karung pasir
yang tersusun sebagai tanda agar para pengguna jalan berhati-hati,
dengan kondisi jalan yang tidak normal tersebut, semestinya Terdakwa
dari jarak yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (jarak sebelum
Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa seharusnya mengurangi
kecepatan kendaraannya sehingga ketika kendaraan Terdakwa
sampai/melintas di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa akan mampu
mengerem/menghentikan kendaraannya, akan tetapi pada saat itu
Terdakwa hanya mencoba untuk mengendalikan setirnya ke arah kiri
Terdakwa, namun oleh karena disebelah kiri Terdakwa terdapat jurang,
Terdakwa kembali mengarahkan setirnya ke posisi semula (posisi lurus)
sehingga Terdakwa menabrak Alm. Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya
Alm. Sdri. Ni Wayan Lasti, padahal menurut pengakuan Terdakwa di
persidangan, Terdakwa sebenarnya bisa saja melakukan pengereman
pada saat itu, akan tetapi karena panik dan bingung, Terdakwa tidak
mengerem dan menabrak Alm. Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Alm.
Sdri. Ni Wayan Lasti yang jatuh di tengah jalan. Dan seandainya
Terdakwa tidak menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Alm. Sdr. I
Wayan Tantra dan istrinya Alm. Sdri. Ni Wayan Lasti, maka tidak
menutup kemungkinan Alm. Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Alm. Sdri.
Ni Wayan Lasti masih bisa diselamatkan.
3.
Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,
yang menyatakan kematian Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni
Wayan Lasti karena akibat dari kecelakaan dengan Terdakwa tidak
bisa dipercaya 100 % kebenarannya, hanya menyimpulkan
pemeriksaan luka-luka fisik dari luar saja, sehingga tidak bisa
memastikan akibat kematian dari Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri.
Ni Wayan Lasti apakah meninggal akibat dari kecelakaan tersebut atau
akibat lain, karena bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit
lain yang sebelumnya telah diderita oleh Sdr. I Wayan Tantra dan
istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti.
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Menurut pendapat Oditur Militer, jikapun Sdr. I Wayan Tantra dan
istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti menderita suatu penyakit sebagaimana
dalam pemahaman Penasehat Hukum Terdakwa, namun dalam fakta
persidangan bahwa Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni Wayan
Lasti masih mampu/bisa mengendarai sepeda motor dengan
berboncengan. Kalau memang Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni
Wayan Lasti menderita suatu penyakit yang mematikan/yang bisa
membuat Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti
meninggal secara seketika, maka tidak menutup kemungkinan Sdr. I
Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti meninggal dunia
sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, akan tetapi ternyata Sdr. I
Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti justru meninggal dunia
setelah terlibat kecelakaan dengan Terdakwa. Hal ini membuktikan
bahwa Sdr. I Wayan Tantra dan istrinya Sdri. Ni Wayan Lasti meninggal
dunia akibat dari kecelakaan bukan karena penyakit.
4.
Bahwa selain bantahan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang
dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota
Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan
dalam pembelaannya bahwa Sdr. I Wayan Marayasa (Saksi-2) tidak
punya niat untuk melaporkan Kopda I Putu Suwidana Yasa ke Penyidik
Denpom IX/3 Denpasar, hal ini dikarenakan Saksi-2 tahu bahwa yang
menjadi Tersangka dalam perkara Laka Lalin ini adalah Sdr. I Wayan
Tantra, akan tetapi memang benar Saksi-2 pernah datang ke Penyidik
Denpom IX/3 Denpasar unuk diambil keterangannya sebagai saksi
dalam perkara Laka Lalin ini dan Saksi-2 pernah menandatangani
Laporan Polisi Nomor :LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 11 Pebruari 2018
di Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tentang perkara Laka Lalin atas
nama Tersanga Kopda I Putu Suwidana Yasa sebagaimana yang
melekat dalam berkas perkara Nomor :BP-05/A-05/III/2018 tanggal 6
Maret 2018.
Bahwa terkait hal tersebut, Oditur Militer berpendapat, bahwa Saksi-2
dalam hal ini selaku Pelapor yang menandatangani Laporan Polisi
tersebut, terlebih lagi Saksi-2 berprofesi sebagai Anggota Kepolisian
Republik Indonesia atau dengan kata lain Saksi-2 bukanlah warga sipil
biasa yang awam tentang hukum dan sudah semestinya Saksi2 tahu
tentang konsekuensi hukum atas tindakan yang Saksi-2 lakukan
tersebut, bahwa dengan Saksi-2 menandatangani Laporan Polisi Nomor
:LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 11 Pebruari 2018 yang bertempat di
Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar, itu berarti Laporan Polisi tersebut
memang dibuat atas persetujuan Saksi-2 sebagai bukti dari
tandatangan yang telah dibubuhkan oleh Saksi-2 dalam Laporan Polisi
tersebut. Maka dengan demikian menurut Oditur Militer Laporan Polisi
Nomor :LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 11 Pebruari 2018 adalah sah.
5.
Bahwa pada akhir Repliknya, Oditur Militer berpendapat bahwa
Pledoi Penasehat Hukum tidak menunjukan kekeliruan Oditur Militer
dalam hal pembuktian dan penerapan hukum serta fakta-fakta dan alat
bukti yang diuraikan dalan tuntutan Oditur tidak tergoyahkan oleh
pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh
karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tim
Penasehat
Hukum
Terdakwa
menyatakan
tetap
pada
Pembelaan/Pledoinya.
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Menimbang

:
Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi)
Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik Tim
Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Menimbang

:
Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur
dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana
dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus
dalam bagian pembuktian unsure-unsur dalam putusan ini.
2.
Bahwa terhadap pendapat
Penasehat Hukum
Terdakwa
mengenai hal–hal yang berkaitan dengan
keberatan
tentang
penentuan Tersangka/ Terdakwa oleh Penyidik Denpom IX/2 Denpasar
dan Oditur Militer, dan hal-hal yang berkaitan dengan adanya SP3 yang
dikeluarkan oleh Polres Banli berkaitan dengan Perkara Terdakwa, telah
ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 19-K/PM.III14/AD/IV/2018 taggal 21 Mei 2018, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat tidak menanggapi lagi.
3.
Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan Sdr. I Wayan Marayasa (Saksi-2) tidak punya niat untuk
melaporkan Kopda I Putu Suwidana Yasa ke Penyidik Denpom IX/3
Denpasar, hal ini dikarenakan Saksi-2 tahu bahwa yang menjadi
Tersangka dalam perkara Laka Lalin ini adalah Sdr. I Wayan Tantra,
akan tetapi memang benar Saksi-2 pernah datang ke Penyidik Denpom
IX/3 Denpasar unuk diambil keterangannya sebagai saksi dalam
perkara Laka Lalin ini dan Saksi-2 pernah menandatangani Laporan
Polisi Nomor :LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 11 Pebruari 2018 di
Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tentang perkara Laka Lalin atas nama
Tersanga Kopda I Putu Suwidana Yasa sebagaimana yang melekat
dalam berkas perkara Nomor :BP-05/A-05/III/2018 tanggal 6 Maret
2018.
Bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan
Oditur Militer dalam Repliknya yang menyatakan, bahwa Saksi-2 dalam
hal ini selaku Pelapor yang menandatangani Laporan Polisi tersebut,
Saksi-2 yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Saksi-2 bukanlah warga sipil biasa yang awam tentang hukum dan
sudah semestinya Saksi2 tahu tentang konsekuensi hukum atas
tindakan yang Saksi-2 lakukan tersebut, bahwa dengan Saksi-2
menandatangani Laporan Polisi Nomor :LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal
11 Pebruari 2018 yang bertempat di Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar,
itu berarti Laporan Polisi tersebut memang dibuat atas persetujuan
Saksi-2 sebagai bukti dari tandatangan yang telah dibubuhkan oleh
Saksi-2 dalam Laporan Polisi tersebut. Dengan demikian Laporan Polisi
Nomor :LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 11 Pebruari 2018 adalah sah.
4.
Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan penyidik membuat berita acara yang memuat jenis perkara
atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Terdakwa dan
ditandatangani oleh Penyidik POM dan Terdakwa selanjutnya
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diserahkan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, namun hal ini
tidak dilakukan Penyidik POM sehingga hal ini bertentangan dengan
Pasal 108 ayat (5) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pendapat Penasehat
Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan dengan perkara Terdakwa
karena pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pelanggaran lalu
lintas. Padahal sudah jelas Oditur Militer melimpahkan perkara Terdawa
ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Dakwaan Pasal 310 Ayat
(4) UU No. 22 tahun 2009 merupakan kategori kejahatan bukan
pelanggaran sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009
yang berbunyi : “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273,
Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, psal 311 dan Pasal 312
adalah kejahatan”, oleh karena pendapat Penasehat Hukum tidak
berdasarkan hukum, sehingga harus dikesampingkan.
5.
Bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 1104 K/PID/1990 A.n Djasman yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya pada bagian lain dalam putusan ini.
Menimbang

:
Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut
Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsureunsur sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Duplik Penasehat Hukum Terdakwa pada
pokoknya
tetap pada pembelaan/pledooinya Majelis Hakim tidak
menanggapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang

:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur kesatu
2. Unsur kedua

3. Unsur ketiga

Menimbang

: Setiap orang
: Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.
yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas.
: Yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia.

:
Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah ‘setiap
manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”
dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku
di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang
melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia
dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
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a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun
2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam
IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dengan pangkat
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Pulaki
selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan
kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana dari Tahun 2001 sampai
dengan 2002, selanjutnya pada awal tahun 2003 mengikuti seleksi
Raider setelah lulus kemudian melaksanakan pendidikan di Pulaki
Singaraja selama 6 (Enam) bulan setelah itu kemudian dipindah
tugaskan ke Kompi C Yonif 900/Raider di Negara, kemudian pada akhir
tahun 2004 mengikuti penugasan ke Aceh selama 18 (Delapan belas)
bulan setelah itu kemudian kembali ke Kompi C Yonif 900/Raider,
selanjutnya pada awal tahun 2006 dipindahkan ke Markas Yonif
900/Raider hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat
Kopda NRP 31010752020182 menjabat sebagai Ta Operator 2 Ru
Cobra Kima Yonif 900/Raider.
b.
Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga
sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang
berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan perundangundangan lainnya, sehingga Terdakwa juga merupakan subyek hukum
Indonesia.
c.
Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung
jawabkan perbuatan dan tindakannya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Kesatu: “Setiap orang”, telah terpenuhi.
Menimbang

:
Bahwa mengenai unsur kedua yaitu: “Yang mengemudikan
kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan
Lalu Lintas” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Yang dimaksud “Kendaraan bermotor” menurut pasal 1 angka 8
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Yang dimaksud “yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah
menggerakkan suatu kendaraan bermotor dijalan dengan memiliki surat
ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.
Yang dimaksud “Karena kalalaiannya” berarti tindakan yang
dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada,
teledor dalam menjalankan kendaraannya.
- Yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas, sesuai Pasal 1 UU
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang
dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan
yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan
atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia
dan/atau kerugian harta benda.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini
Terdakwa selaku pengemudi, karena kekurang-hati-hatiannya,
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kekurang-waspadaannya, keteledoran, ataupun karena kekhilafannya
telah mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum
sebagai berikut :
a.
Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018,
Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari arah Singaraja menuju
Klungkung untuk melaksanakan persembahyangan di Pura Kawitan
bersama keluarga Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Suzuki APV
warna hitam metalik Nopol DK 1565 GK, pada saat melintasi Jalan
Raya Kintamani tepatnya di Jalan Raya Banjar Bugbug, Desa Batur,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa melihat ada Jalan
longsor di depan sebelah kanan dan melihat ada tanda yang dipasang
berupa Drum dan Karung pasir yang tersusun, kemudian Terdakwa juga
melihat dari arah berlawanan datang Mobil Suzuki APV warna putih
metalik Nopol DK 860 HS yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Tawa
(Saksi-1), melihat ada mobil yang datang dari arah berlawanan
selanjutnya Terdakwa memberikan tanda dengan cara mengedim atau
menyalakan lampu jarak jauh dengan tujuan agar kendaraan yang
datang dari arah depan berhenti dan memberikan kesempatan kepada
Terdakwa untuk melalui jalan tersebut terlebih dahulu.
b.
Bahwa benar setelah kendaraan Terdakwa melewati sebagian dari
badan kendaraan Saksi-1 dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam
sampai dengan 40 km tiba-tiba pada jarak kurang lebih 1 meter ada
sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2563 KC
yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra berboncengan dengan Sdri.
Ni Wayan
Lasti
jatuh di depan kendaraan Terdakwa setelah
sebelumnya menabrak bagian belakang Mobil Suzuki APV warna putih
yang dikendarai oleh Saksi-1 sehingga membuat sepeda motor tersebut
jatuh terlempar ke sebelah kanan jalan di jalur Terdakwa berada karena
jarak yang terlalu dekat dan dalam waktu yang sangat singkat
Terdakwa bingung dan panik seningga berusaha membanting setir ke
kiri, namun tabrakan antara Terdakwa dengan sepeda motor Honda
Vario dan Sdri. I Wayan Tantra serta Ni Wayan Lasti tidak dapat
terhindarkan.
c.
Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 turun dari Mobil
untuk membantu korban, Terdakwa mengangkat korban atas nama Sdr.
I Wayan Tantra dan memasukkan korban ke dalam Mobil Suzuki APV
warna hitam metalik Nopol DK 1565 GK yang dikendarai oleh Terdakwa
sedangkan korban atas nama Sdri. Ni Wayan Lasti diangkat dan
dimasukkan kedalam Mobil Suzuki APV warna putih metalik Nopol DK
860 HS yang dikemudikan oleh Saksi-1 selanjutnya kedua korban
dibawa ke Puskesmas Kintamani I untuk mendapatkan pertolongan
serta perawatan.
d.
Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 ( Sdri. Ni Ketut Yudani)
yang merupakan saksi
yang mengetahui detik-detik terjadinya
kecelakaan, bahwa pada saat saksi merasakan pada bagian belakang
mobil yang tumpanginya
yaitu Suzuki APV warna putih ada
benturan/goncangan seperti ada benda yang menabrak bagian
belakang mobil, sesaat kemudian Saksi mendengar suara “ Bruuk” pada
posisi disebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi. Saksi-5 melihat
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Sdr.I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti jatuh dengan motornya di
sebelah kanan jalan di sisi jalur yang dilalui Terdakwa, dalam waktu
singkat Terdakwa yang sedang melaju menabrak tubuh Sdr.I Wayan
Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti, dengan bunyi “ kreeg” seperti ada
benda yang terdorong.
e.
Bahwa benar posisi Sdr.I Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti
telah jatuh ke aspal terlebih dahulu bersama motornya sebelum
tertabrak oleh Terdakwa dapat dilihat dari kerusakan pada mobil
Terdakwa adalah pada posisi di bamper bawah (grill) yaitu pecah di
mana pada mobil jenis Suzuki APV letak bagian grill bamper depan
tersebut terletak pada posisi dibawah sekali yaitu kurang dari 40 (lima
puluh) cm jika diukur dari atas tanah, kerusakan grill bamber bawah
tersebut kemungkinan disebabkan oleh tumbukan stang motor Sdr. I
Wayan Tantra yang sudah jatuh terlebih dahulu karena pada bodi mobil
yang dikendarai Terdakwa pada posisi depan bagian atas tidak
ditemukan bekas benturan/penyok yang lazim ditemukan apabila terjadi
tabrakan antara motor dengan mobil. Selain itu pada sepeda motor
Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra
pada bodi motor bagian depan juga tidak diketemukan kerusakan,
namun diketemukan kerusakan pada bodi sepeda motor bagian
samping kanan berupa retakan, yang kemungkinan retakan tersebut
terjadi saat sepeda motor oleng dan jatuh ke arah kanan. Kerusakan
tidak diketemukan pada bagian depan motor, pada bagian lampu depan
tidak pecah, velk tidak bengkok, fork (garpu) tidak bengkok. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor
yang dikendarai oleh Sdr. I Wayan Tantra bukan bertabrakan secara
adu muka.
f.
Bahwa benar pada kondisi jalan 2 (dua) arah namun hanya dapat
digunakan 1 (satu) arah secara bergantian, dengan Terdakwa telah
memberikan isyarat dim (menyalakan lampu jauh) sebagai isyarat dari
Terdakwa untuk mendapatkan prioritas jalan lebih dahulu,
dan
kemudian kendaraan dari arah depan yang berlawanan arah dengan
Terdakwa terdapat mobil Suzuki APV warna putih yang dikendarai oleh
Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa) memberikan jalan kepada Terdakwa
dengan cara berhenti dan menepi ke kiri. Oleh karena Saksi-1 telah
berhenti, artinya kondisi jalan telah aman bagi Terdakwa untuk melaju.
Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, adalah
kecepatan yang wajar dengan kondisi jalan yang demikian. Apabila
Terdakwa mengurangi kecepatan kurang dari 30 Km/jam akan
menghambat lalu lintas karena kendaraan dari arah yang berlawanan
menunggu giliran untuk melintas.
g.
Bahwa benar unsur “kelalaian” yang antara lain berupa kekuranghati-hatiannya, kekurang-waspadaannya, keteledoran, ataupun karena
kekhilafan dalam mengemudikan kendaraan tidak ditemukan dalam
perbuatan Terdakwa, karena siapapun orangnya dalam kondisi hati-hati
dan waspada bagaimanapun jika dihadapkan dengan kondisi sedang
mengemudikan kendaraan pada jalur yang benar tiba-tiba pada jarak
kurang lebih 1 (satu) meter dari kendaraannya yang sedang melaju
tiba-tiba ada sepeda motor yang jatuh tepat di depan kendaraannya
dalam waktu yang sangat singkat, dapat dipastikan bahwa siapapun
dan bagaimanapun hati-hati dan waspadanya tidak akan ada
kesempatan untuk melakukan upaya menghindarkan diri dari
kecelakaan tersebut.
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h.
Bahwa benar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter lokasi
jatuhnya Sdr. I Wayan Tantra dan Ni Wayan Tantri dari posisi mobil
yang dikendarai oleh Terdakwa adalah jarak yang sangat tidak
memungkinkan untuk dilakukan pengereman guna menghindarkan
terjadinya tabrakan, dengan jarak yang demikian pendek dan dalam
waktu yang sangat pendek jikapun dilakukan pengereman tidak
otomatis mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan berhenti, namun
akan ada waktu beberapa saat mobil tetap melaju dan tetap terjadi
benturan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih dan Sdr. I
Wayan Tantra serta Ni Wayan Lasti.
i.
Bahwa benar keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya
merasa bingung dan panik sehingga tidak melakukan pengereman
adalah merupakan bentuk ekspresi dari Terdakwa tentang kondisi
ketidakmungkinan bagi Terdakwa untuk menghindarkan diri dari
kecelakaan tersebut karena untuk menginjak rem sudah tidak
memungkinkan karena jarak yang terlalu pendek dengan posisi Sdr. I
Wayan Tantra dan Sdri. Ni Wayan Lasti jatuh pada yaitu ± 1 (satu)
meter disisi jalan yang menjadi jalur milik Terdakwa, sebagai reaksi
spontan Terdakwa untuk menghindarkan diri dari kecelakaan adalah
dengan membanting setir ke kiri, namun mobil Terdakwa tetap
mengenai sepeda motor Vario warna putih dan tubuh Sdr. I Wayan
Tantra serta Sdri. Ni Wayan Lasti akibatnya sepeda motor dan korban
yang sudah jatuh tersebut terdorong oleh mobil Terdakwa. Dengan
demikian pernyataan bingung dan panik dari Terdakwa tidak dapat
dijadikan dasar sebagai bukti kelalaian Terdakwa.
j.
Bahwa benar ternyata kendaraan yang dikendarai oleh
Terdakwa berada di jalurnya yang benar sehingga tidak terbukti adanya
unsur kelalaian/kealpaan pada diri Terdakwa”.
k.
Bahwa dari fakta tersebut kepada Terdakwa tidak dapat
dipersalahkan, karenanya tidak dapat dipidana (Oen Straft Zonder
Schuld)
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang
mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibat
kan kecelakaan lalu lintas” tidak terpenuhi.
Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Yang

mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak
perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer
pada Dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim
berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal
dunia”
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Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310
ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
Menimbang

:
Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari
dakwaan Oditur Mliter.

Menimbang

:
Bahwa mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan
Nomor : 1104K/PID/1990 tanggal 27 Februari 1993 A.n Terdakwa
Djasman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait
dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat
dengan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena perkara Terdakwa
dan perkara sebagaimana Yurisprudensi tersebut memiliki kemiripan
keadaan, meskipun terdapat perbedaan pasal yang di dakwakan
dimana pada kasus Djasman adalah Pasal 359 KUHP “ karena
kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” sedangkan pada Kasus
Terdakwa adalah Pasal 310 Ayat(4) UU Nomor 22 Tahun 2009, namun
essensi kedua perkara tersebut adalah sama yaitu tentang “ kelalaian
yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang

:
Bahwa meskipun unsure “kelalaian” tidak ditemukan dalam
perbuatan Terdakwa, namun dalam perkara ini Terdakwa telah beritikat
baik dengan membuat surat perdamaian dan memberikan santunan
dan bantuan kepada keluarga Alm. I Wayan Tantra dan Almh. Ni Wayan
Lasti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), beras
sebanyak 50 (Lima puluh) Kilogram, Kopi sebanyak 2 (dua) Kilogram,
Gula sebanyak 5 (Lima) Kilogram, Air mineral sebanyak 10 (Sepuluh)
Dus dan Kain Putih sebanyak 2 (dua) Bal yang diterima oleh Sdr.
Komang Titi Anak kandung korban yang paling tua serta Terdakwa ada
di rumah keluarga Alm. I Wayan Tantra selama 3 (tiga) hari selama
proses Ngaben adalah bentuk rasa empati dan rasa belasungkawa
terhadap musibah yang dialami oleh keluarga Alm. I Wayan Tantra.
Bahwa
apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut
merupakan hal yang layak diapresiasi dalam statusnya sebagai prajurit
TNI, Terdakwa memiliki kepedulian dan empati terhadap keluarga Alm. I
Wayan Tantra sehingga dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh
Terdakwa akan tercipta suasana hubungan yang harmonis antara
militer dengan masyarakat.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur
Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang

:
Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur
Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1.

Surat-surat :
a.
1 (Satu) lembar STNK Nopol DK 1565 GK a.n. Ni Luh
Kompyang Sutyawati dan Sim A Umum a.n. I Putu Suwidana
Yasa.
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Majelis berpendapat bahwa bukti surat
berupa STNK
kendaraan Nopol DK 1565 GK a.n. Ni Luh Kompyang Sutyawati
adalah surat kelengkapan dari kendaraan Suzuki APV warna hitam
yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah
milik dari Kopda Gede Edy Sastrawan, sehingga Majelis
menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kopda Gede
Edy Sastrawan.
Sedangkan barang bukti berupa SIM A Umum atas nama I
Putu Suwidana Yasa adalah Surat Ijin Mengemudi milik Terdakwa,
dan masih diperlukan oleh Terdakwa sebagai kelengakapan surat
saat mengemudikan kendaraan, sehingga Majelis menentukan
statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa (Kopda I Putu
Suwidana Yasa).
b.
1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 860 HS a.n. I
Wayan Sudarta dan Foto Copy Sim A Umum a.n. I Wayan Tawa.
c.
1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 2563 KC a.n. I
Wayan Kurdana dan Foto Copy Sim C Umum a.n. I Wayan
Tantra.
d.

1 (Satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Ni Wayan Lasti.

e.
3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas Kintamani I No.
440/060/Yankes a.n. I Wayan Tantra.
f. 3 (Tiga) lembar hasil Visum dari Puskesmas Kintamani I No.
440/060/Yankes a.n. Ni Wayan Lasti.
Bahwa terhadap barang bukti huruf b,c,d,e dan f berupa
surat-surat tersebut diatas adalah berkaitan dengan perkara ini
dan sudah melekat menjadi satu dalam berkas perkara dalam
bentuk yang tidak sulit penyimpanannya, oleh karenanya Majelis
Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.
2.

Barang-barang:
a.
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik Nopol
DK 1565 GK.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit mobil Suzuki
APV Nopol DK 1565 GK tersebut adalah mobil yang digunakan
oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan yang disewa oleh
Terdakwa dari Kopda Gede Edy Sastrawan, sehingga ditentukan
statusnya untuk dikembalikan kepada Kopda Gede Edy
Sastrawan.
b.
1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Putih Metalik Nopol DK
860 HS.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit Mobil Suzuki
APV warna Putih Metalik Nopol DK 860 HS tersebut adalah mobil
yang digunakan oleh Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa) pada saat
terjadinya kecelakaan merupakan milik Saksi-1 Sdr. I Wayan
Tawa), sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada
Saksi-1 (Sdr. I Wayan Tawa).
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c.
1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol
DK 2563 KC.
Majelis berpendapat oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Vario warna Putih Nopol DK 2563 KC tersebut adalah
sepeda motor yang digunakan oleh Alm. I Wayan Tantra pada saat
terjadinya kecelakaan merupakan milik Alm. I Wayan Tantra
sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada
keluarga/Ahli waris Alm. I Wayan Tantra

Mengingat

:
Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Pasal 189 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I Putu Suwidana Yasa, Kopda NRP.
31010752020182, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: “Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia”.
2.

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

Surat-surat :
1) 1 (Satu) lembar STNK Nopol DK 1565 GK a.n. Ni Luh Kompyang
Sutyawati dan Sim A Umum a.n. I Putu Suwidana Yasa.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini STNK Nopol DK 1565 GK
a.n. Ni Luh Kompyang Sutyawati dikembalikan kepada Kopda Gede Edy
Sastrawan dan SIM A umum a.n I Putu Suwidana Yasa, dikembalikan
kepada Terdakwa.
2) 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 860 HS a.n. I Wayan Sudarta
dan Foto Copy Sim A Umum a.n. I Wayan Tawa.
3) 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK Nopol DK 2563 KC a.n. I Wayan
Kurdana dan Foto Copy Sim C a.n. I Wayan Tantra.
4)

1 (Satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Ni Wayan Lasti.

5) 3 (Tiga) lembar hasil Visum
440/060/Yankes a.n. I Wayan Tantra.

dari

Puskesmas

Kintamani

I

No.

6) 3 (Tiga) lembar hasil Visum
440/060/Yankes a.n. Ni Wayan Lasti.

dari

Puskesmas

Kintamani

I

No.

Tersebut huruf b,c,d,e dan f. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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b.

Barang-barang:
1) (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Metalik Nopol DK 1565 GK
dikembalikan kepada Kopda Gede Edy Sastrawan.
2) (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Putih Metalik Nopol DK 860 HS
dikembalikan kepadaSaksi-1 (Sdr.I Wayan Tawa)
3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DK 2563 KC
dikembalikan kepada Keluarga/Ahli waris Alm. I Wayan Tantra.

5.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940
sebagai Hakim Ketua, Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.
11980035580769 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari
dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu
Martin, S.H. Mayor Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum I Komang Agus
Ardiawan, S.H. Letda Chk NRP. 21010239230182, Panitera Pengganti Dede Juhaedi,
S.H., S.Pd. Lettu Chk NRP. 21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua
Cap/Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

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

Panitera Pengganti
Ttd
Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H.
Lettu Chk NRP. 21990050480178
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

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