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PUTUSAN
Nomor : 12-K/PM.III-13/AD/III/2015

gu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ub
lik

aning wardoyo
Serma/ 21990098260877
Bamin Bansus Tim Intel
Korem 081/DSJ
:
Semarang, 15 Agustus 1977
Laki-laki
Indonesia
Islam
Perumahan Buduran RT. 11 RW. 03 Kec. Saradan, Kab.
Madiun.
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Terdakwa tidak ditahan.
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Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

ka

5.

Mendengar

: 1.
2.

1.
Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa :

A

gu

Memperhatikan :

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-12-K/
OM.III-13/AD/III/2015 tanggal 1 Maret 2015
Hal-hal yang diterangkan Terdakwa serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah dipersidangan.
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1.
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ
selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-12-K/OM.III-13/AD/
III/2015 tanggal 1 Maret 2015.
Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/12-K/PM.III-13/AD/
III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/12-K/PM.III-13/AD/III/2015
tanggal 9 Maret 2015.
Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan atas
nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.
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Memperhatikan :
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2.

Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun
Nomor : B/98/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 atas nama Terdakwa
Serma Aning Wardoyo NRP. 21990098260877.
Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-44/A-44/
XI/2014 tanggal 24 November 2014 dalam perkara ini.
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Membaca

on

ah
k

am

ah

Nama lengkap
:
Pangkat/NRP
:
Jabatan
:
Kesatuan
:
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
:
Kewarganegaraan :
Agama
:
Tempat tinggal
:
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Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Primer :
Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
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c.
Menetapkan agar barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar
Visum Et Revertum Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus
2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.
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d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
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2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan
dalam persidangan pada tanggal 21 April 2015 pada pokoknya sebagai
berikut :
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- Bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh
Penasihat Hukum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sama sekali tidak
menyatakan secara tegas apakah membenarkan atau menyangkal
pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan
Oditur Militer di dalam Tuntutannya.

- Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan
Clementie atau Permohonan Pengampunan, dengan menyampaikan hal-hal
meringankan yang ada pada diri Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum
Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat “Menjatuhkan putusan yang
seringan-ringannya kepada Terdakwa”.
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4. Dalam Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
secara lisan dipersidangan, dimana Penasihat Hukum Terdakwa juga
menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya
didakwa sebagai berikut :

ep

ka

m

ah

3. Selanjutnya dalam Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara
lisan dipersidangan, yang menyatakan tidak akan menanggapi secara khusus
Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur menyatakan tetap
pada Tuntutannya.

Alteernatif pertama :
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu
pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun Dua ribu empat belas di rumah Saksi 1 di Ds.
Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun dan di rumah Saksi 5 di Dsn. Kleco,
Ds. Klecorejo, RT./RW. 13/04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun atau setidak tidaknya pada suatu
tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan
tindak pidana : “Tindakan kekerasan terhadap orang atau barang”, dengan cara-cara sebagai
berikut :

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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a.
Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
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2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa
mengantar istrinya ke rumah Sdr. Setio Budiutomo (Saksi 2) yang berada di Ds.
Keronggahan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun menghadiri acara reuni yang diadakan oleh
istrinya Sdr. Setio Budiutomo.
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4.
Bahwa dalam perjalanan Saksi 2 menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahan
mobil gadai tersebut yaitu Sdr. Achmad Yunus (Saksi 1) dan Sdr. Warno datang ke rumah
Saksi 2 untuk menggadaikan mobil namun setelah Saksi 2 membayar sebesar Rp.
22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata mobilnya tidak ada.

ep

5.
Bahwa setelah tiba di rumah kakaknya Sdr. Sarmin, di dalam rumah tersebut sudah ada
Saksi 4, Sdr. Suparno (Saksi 3) dan Sdr. Warno, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.
Warno mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi 2 dari pada urusannya
berkepanjangan, lalu Sdr. Warno mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) kepada Saksi 2, sedangkan kekurangannya akan dikembalikan pada esok harinya,
setelah itu Terdakwa, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 pulang ke rumah Saksi 2.
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3.
Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 2, Terdakwa bertemu dan ngobrol dengan Saksi
2, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Serda Ambar Kusworo (Saksi 4) dan Saksi 2
bilang kalau Serda Ambar Kusworo sedang menyelesaikan masalah gadai mobil, karena
Terdakwa khawatir apabila Saksi 4 menyelesaikan masalah secara emosional, selanjutnya
Terdakwa mengajak Saksi 2 pergi dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke tempat dimana
Saksi 4 berada.
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6.
Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi 2, Saksi 4 dan Saksi
3 datang ke rumah Saksi 1 di Ds. Bongsopotro, RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun.
Setelah bertemu dengan Saksi 1, Terdakwa menanyakan “Kamu maunya bagaimana ?”,
namun belum sempat dijawab Saksi 1 sudah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan
yang memegang topi mengenai dahi, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Kamu apa tidak
melihat Ambar ?”, lalu Saksi 1 jawab “Melihat bagaimana to Mas ?”, lalu Saksi 1 dipukul lagi
oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
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8.
Bahwa selanjutnya Saksi 1 yang sudah terjatuh diangkat dalam posisi berdiri oleh Saksi
2 dan diajak masuk kedalam mobil untuk menemui Sdr. Vidi (Saksi 5) di rumahnya di Dsn.
Kleco, Ds. Klecorejo RT./RW. 13/04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun setelah sampai di rumah
Saksi 5, Saksi 1 dipukuli lagi oleh Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 3 secara bergatian dan hal
tersebut disaksikan oleh Saksi 5 dan istrinya.
9.
Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 dan
Saksi 3 tersebut Saksi 1 mengalami bengkak diameter 3 cm pada kepala samping kanan,
memar pada mata bawah kanan dan sudut samping mata kiri serta memar pada bagian bibir
bawah sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus
2014 yang dikeluarkan oleh RSU dr. Soedono dan ditandatangani oleh dr. Ivon Bremy.
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7.
Bahwa kemudian Saksi 2 mengatakan kepada Saksi 1 “Kamu kenal Ambar tidak ?”, dan
Saksi 1 jawab “Yo kenal to Mas !”, lalu Saksi 2 memukul dengan tangan yang menggegam
benda berupa marmer berbentuk bulat telur mengenai pelipis kiri sehingga Saksi 1 langsung
terkapar, namun Saksi 2 tidak perduli dan kembali memukul kepala Saksi 1, diikuti Saksi 3
yang langsung menendang mulut Saksi 1 memakai lutut sebanyak 2 (dua) kali.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa Terdakwa Serma Aning Wardoyo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun
1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda NRP 21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawasih,
kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara
ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Tim Intel Korem 081/DSJ.
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1.
Bahwa Terdakwa Serma Aning Wardoyo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun
1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda NRP 21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawsih,
kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara
ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Tim Intel Korem 081/DSJ.
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3.
Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 2, Terdakwa bertemu dan ngobrol dengan Saksi
2, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Serda Ambar Kusworo (Saksi 4) dan Saksi 2
bilang kalau Serda Ambar Kusworo sedang menyelesaikan masalah gadai mobil, karena
Terdakwa khawatir apabila Saksi 4 menyelesaikan masalah secara emosional, selanjutnya
Terdakwa mengajak Saksi 2 pergi dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke tempat dimana
Saksi 4 berada.
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2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa
mengantar istrinya ke rumah Sdr. Setio Budiutomo (Saksi 2) yang berada di Ds.
Keronggahan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun menghadiri acara reuni yang diadakan oleh
istrinya Sdr. Setio Budiutomo.
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4.
Bahwa dalam perjalanan Saksi 2 menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahan
mobil gadai tersebut yaitu Sdr. Achmad Yunus (Saksi 1) dan Sdr. Warno datang ke rumah
Saksi 2 untuk menggadaikan mobil namun setelah Saksi 2 membayar sebesar Rp.
22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata mobilnya tidak ada.

5.
Bahwa setelah tiba di rumah kakaknya Sdr. Sarmin, di dalam rumah tersebut sudah ada
Saksi 4, Sdr. Suparno (Saksi 3) dan Sdr. Warno, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Warno
mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi 2 dari pada urusannya
berkepanjangan, lalu Sdr. Warno mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) kepada Saksi 2, sedangkan kekurangannya akan dikembalikan pada esok harinya,
setelah itu Terdakwa, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 pulang kerumah Saksi 2.

6.
Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi 2, Saksi 4 dan Saksi
3 datang ke rumah Saksi 1 di Ds. Bongsopotro, RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun.
Setelah bertemu dengan Saksi 1, Terdakwa menanyakan “Kamu maunya bagaimana ?”,
namun belum sempat dijawab Saksi 1 sudah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan
yang memegang topi mengenai dahi, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Kamu apa tidak
melihat Ambar ?”, lalu Saksi 1 jawab “Melihat bagaimana to Mas ?”, lalu Saksi 1 dipukul lagi
oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
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7.
Bahwa kemudian Saksi 2 mengatakan kepada Saksi 1 “Kamu kenal Ambar tidak ?”, dan
Saksi 1 jawab “Yo kenal to Mas !”, lalu Saksi 2 memukul dengan tangan yang menggegam
benda berupa marmer berbentuk bulat telur mengenai pelipis kiri sehingga Saksi 1 langsung
terkapar, namun Saksi 2 tidak perduli dan kembali memukul kepala Saksi 1, diikuti Saksi 3
yang langsung menendang mulut Saksi 1 memakai lutut sebanyak 2 (dua) kali.

In
d

A

gu

9.
Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 dan
Saksi 3 tersebut Saksi 1 mengalami bengkak diameter 3 cm pada kepala samping kanan,
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8.
Bahwa selanjutnya Saksi 1 yang sudah terjatuh diangkat dalam posisi berdiri oleh Saksi
2 dan diajak masuk kedalam mobil untuk menemui Sdr. Vidi (Saksi 5) di rumahnya di Dsn.
Kleco, Ds. Klecorejo RT./RW. 13/04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun setelah sampai di rumah
Saksi 5, Saksi 1 dipukuli lagi oleh Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 3 secara bergatian dan hal
tersebut disaksikan oleh Saksi 5 dan istrinya.

es

R

ep

m
ka

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu
pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu empat belas di rumah Saksi 1 di Ds.
Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun dan di rumah Saksi 5 di Dsn. Kleco,
Ds. Klecorejo RT./RW. 13/04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun atau setidak tidaknya pada suatu
tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan
tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan
penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu
pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun Dua ribu empat belas di rumah Saksi 1 di Ds.
Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun dan di rumah Saksi 5 di Dsn. Kleco,
Ds. Klecorejo RT./RW. 13/04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun atau setidak tidaknya pada suatu
tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan
tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”, dengan cara-cara sebagai berikut :
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2.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa
mengantar istrinya ke rumah Sdr. Setio Budiutomo (Saksi 2) yang berada di Ds.
Keronggahan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun menghadiri acara reuni yang diadakan oleh
istrinya Sdr. Setio Budiutomo.
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1.
Bahwa Terdakwa Serma Aning Wardoyo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun
1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda NRP 21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawsih,
kemudian pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara
ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Tim Intel Korem 081/DSJ.
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3.
Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 2, Terdakwa bertemu dan ngobrol dengan Saksi
2, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Serda Ambar Kusworo (Saksi 4) dan Saksi 2
bilang kalau Serda Ambar Kusworo sedang menyelesaikan masalah gadai mobil, karena
Terdakwa khawatir apabila Saksi 4 menyelesaikan masalah secara emosional, selanjutnya
Terdakwa mengajak Saksi 2 pergi dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke tempat dimana
Saksi 4 berada.
4.
Bahwa dalam perjalanan Saksi 2 menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahan
mobil gadai tersebut yaitu Sdr. Achmad Yunus (Saksi 1) dan Sdr. Warno datang ke rumah
Saksi 2 untuk menggadaikan mobil namun setelah Saksi 2 membayar sebesar Rp.
22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata mobilnya tidak ada.
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6.
Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi 2, Saksi 4 dan Saksi
3 datang ke rumah Saksi 1 di Ds. Bongsopotro, RT./RW. 11/03 Kec. Saradan, Kab. Madiun.
Setelah bertemu dengan Saksi 1, Terdakwa menanyakan “Kamu maunya bagaimana ?”,
namun belum sempat dijawab Saksi 1 sudah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan
yang memegang topi mengenai dahi, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Kamu apa tidak
melihat Ambar ?”, lalu Saksi 1 jawab “Melihat bagaimana to Mas ?”, lalu Saksi 1 dipukul lagi
oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
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5.
Bahwa setelah tiba di rumah kakaknya Sdr. Sarmin, di dalam rumah tersebut sudah ada
Saksi 4, Sdr. Suparno (Saksi 3) dan Sdr. Warno, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Warno
mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi 2 dari pada urusannya
berkepanjangan, lalu Sdr. Warno mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) kepada Saksi 2, sedangkan kekurangannya akan dikembalikan pada esok harinya,
setelah itu Terdakwa, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 pulang kerumah Saksi 2.
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Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Dakwaan :

on

ng

7.
Bahwa akibat perbuatan Terdaklwa yang memukul Saksi 1 dengan menggunakan topi
telah menimbulkan rasa sakit kepada Saksi 1, namun tidak menimbulkan halangan terhadap
Saksi 1 dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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memar
pada mata bawah kanan dan sudut samping mata kiri serta memar pada bagian bibir
bawah sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus
2014 yang dikeluarkan oleh RSU dr. Soedono dan ditandatangani oleh dr. Ivon Bremy.
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Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benarbenar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
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Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan
kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak
mengajukan keberatan atau eksepsi.
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Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah
sumpah yaitu :
Saksi-1 :
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Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari
Korem 081/Dhirotsaha Jaya atas nama Mayor Chk Heri Rohanzah, SH NRP.
11010009980374 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 081/DSJ Nomor : Sprin/173/
III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 Maret 2015.
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Nama lengkap : SUPARNO; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Oktober
1968; Jenis Kelamin : Laki-lakin; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat
tinggal : Jl. Kalimantan RT. 15 RW. 05 Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
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1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ia kecil karena keluarga Terdakwa tinggal
satu desa dengan Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2 Bahwa Saksi tidak menyangka akan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini,
dimana Terdakwa di duga telah melakukakan penganiayaan terhadap Sdr. Achmad
Yunus pada tanggal 30 Juli 2014 di Ds.Bongsopotro Kec. Saradan Madiun.
3 Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang gadai mengadai mobil antara Sdr.
Buditomo dan Serda Ambar selaku penerima gadai dengan Sdr. Achmad Yunus
dan Sdr. Warno sekalu pihak penggadai.

4 Bahwa tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diajak oleh Serda Ambar
kerumah Sdr. Sarmin kakak dari Sdr. Warno dalam rangka menyelesaikan gadai
menggadai mobil, saat berada dirumah Sdr. Sarmin kemudian datang Terdakwa
bersama dengan Sdr. Budiutomo, setelah terjadi pembicaraan lalu Sdr. Warno
mengembalikan uang gadai yang telah diterima dari Sdr. Budiutomo sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi dan rombongan pergi
kerumah Sdr. Budiutomo.
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5 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi makelar atau perantara gadai tersebut adalah
Sdr. Achmad Yunus, dimana Sdr. Warno akan menggadaikan satu unit mobil
Toyota Avanza kepada Sdr. Ambar dan Sdr. Budi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) dan uangnya gadainya sudah di transfer oleh Sdr. Budi sebesar
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata mobil tersebut tidak
ada, kemudian Sdr. Budi dan Serda Ambar minta uangnya dikembalikan lagi.
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6 Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Budiutomo, Saksi, Terdakwa dan Serda Ambar
ngobrol-ngobrol sebentar, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Budiutomo
mengajak Saksi dan yang lainnya pergi kerumah Sdr. Achmad Yunus di
Ds.Bongsopotro Kec. Saradan Madiun dengan tujuan untuk mengetahui duduk
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (1) Jo (2) ke- 1 KUHP.
Atau
Alternatif Kedua : Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.
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permasalahan yang sebenarnya karena Sdr. Achamad Yunus selaku perantara
dalam gadai tersebut.
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7 Bahwa setelah tiba dirumah Sdr. Achamd Yunus Saksi dan Serda Ambar turun duluan
dari mobil lalu mengetuk pintu rumah Sdr. Yunus, kemudian pintu dibuka oleh
Sdr. Yunus lalu Saksi dan Serda Ambar masuk kedalam rumah dan duduk di kursi
ruang tamu, tak lama kemudian masuk Terdakwa disusul oleh Sdr. Budi, saat
Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Yunus dihadapan Sdr. Yunus Terdakwa
berkata “Nus, kamu kok tega dengan teman sendiri !” sambil berkata demikian
Terdakwa mengibaskan topi pet yang dipakainya kearah bahu kiri Sdr. Yunus
sebanyak 3 (tiga) kali mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut Sdr. Yunus
hanya diam saja, namun kemudian Sdr. Budiutomo langsung melakukan
penganiayaan terhadap Sdr. Yunus dengan cara memukul dan menendang hingga
Sdr. Yunus terjatuh.
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9 Bahwa kemudian Sdr. Yunus menjelaskan bila Sdr. Vidi Arianto juga terlibat dalam
gadai mobil tersebut karena Sdr. Warno adalah teman Sdr. Vidi, selanjutnya dalam
rangka menyelesaikan masalah uang gadai tersebut Sdr. Yunus mengajak untuk
menemui Sdr. Vidi.
Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan serta Sdr. Yunus pergi menuju rumah
Sdr. Vidi di Dsn. Kleco, Ds. Klecorejo RT. 13 RW. 04 Kec. Mejayan, Kab.
Madiun dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik Terdakwa, dimana Sdr.
Ynus duduk di belakang bersama dengan Terakwa dan Saksi, sedangan Sdr. Budi
dan Serda Ambar berada di depan.

11

Bahwa sesampainya di rumah Sr. Vidi kemudian Sdr. Yunus bersama Terdakwa
masuk lebih dahulu kedalam rumah Sdr, Vidi dikuti oleh Saksi, Serda Ambar dan
Sdr. Budi, Sdr. Vidi duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Vidi
menanyakan maksud kedatangan Sdr. Yunus, lalu Sdr. Vidi menjelaskan bila ia
tidak mengetahui apa-apa dalam gadai mobil tersebut apalagi maslah uang gadai,
keberadaan Sdr. Vidi dalam masalah tersebut hanya sebatas mengantarkan Sdr.
Warno dan Sdr. Yunus bertemu dengan Serda Ambar saja.
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Bahwa mendengar penjelasan tersebut Saksi langsung emosi dan langsung
menendang Sdr. Yunus dan dikuti oleh pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Budi,
ketika pemukulan tersebut terjadi disaksikan oleh isteri Sdr. Vidi dan anaknya,
setelah itu Saksi dan rekan-rekan berpamitan pulang dengan Sdr. Vidi.

Bahwa saat diperjalanan pulang kerumah Sdr. Yunus, ditengah perjalanan Sdr.
Yunus minta diturunkan dari kendaraan, Saksi tidak mengetahuai apa maksud dan
tujuan Sdr, Yunus tersebut, kemudian Sdr. Yunus diturunkan di dekat lapangan
sepak bola yang menuju kerumahnya, selanjutnya Sakasi dan rombongan kembali
kerumah Sdr. Budi.

14

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah memukul Sdr. Yunus dengan
menggunakan tangannya, Terdakwa hanya mengibaskan topinya saja kearah bahu
kiri Sdr. Yunus, dan yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yunus adalah
Sdr. Budiutomo dan Saksi.

15

Bahwa keadaan memar dan lebam di wajah Sdr. Yunus adalah sebagai akibat
pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Budiutomo dan Saksi, sedangkan pemukulan
yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yunus menurut Saksi tidak akan
menimbulkan menimbulkan efek atau akibat apa-apa karena hanya dilakukan
dengan menggunkan sebuah topi pet yang diarahkan kebahu kiri Sdr. Yunus.

16

Bahwa Saksi berani melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus karena Terdakwa
ada bersama Saksi, sehingga Saksi merasa terlindungi, Saksi menyadari perbuatan
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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8 Bahwa saat Sdr. Budiutomo melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yunus Saksi juga
ikut menendang Sdr. Yunus sedangakan Terdakwa dan Serda tidak ikut memukul
bahkan coba melerai penganiayan tersebut.
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Saksi bersama dengan rekan-rekannya adalah perbuatan yang tidak benar karena
telah bertindak secara sewenang-wenang.

Bahwa terkait dengan penganiayaan tersebut Saksi pernah diperiksa oleh Polres,
namun permasalahannya telah diselesaikan oleh Sdr. Budiutomo dimana
sepengetahuan Saksi Sdr. Yunus mendapat uang ganti rugi pengobatan dari Sdr.
Budiutomo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

18

Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus karena Saksi juga
merasa kesal dan mengetahui bila Sdr. Yunus terkenal sebagai makelar yang
bermasalah karena selalu melakukan penipuan terhadap teman-teman Saksi.
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Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Sdr. Yunus sedang menjalani pidana di Lapas
Madiun karena terlibat tindak pidana penipuan terhadap orang lain.

A

19

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
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Nama lengkap : VIDI ARIANTO; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 19
April 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat
tinggal : Dsn. Kleco, Ds. Klecorejo RT. 13 RW. 04 Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau
famili.
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Saksi-2 :
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2 Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor, satu profesi dengan Sdr. Suwarno alias Warno,
sedangan Saksi mengenal Sdr. Yunus sebagai makelar kendaraan.
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3 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi berada
di rumah mendapat telepon dari Sdr. Warno yang mengatakan bila ia sedang
membutuhkan uang dan akan menggadaikan mobilnya, kemudian Sdr. Warno minta
tolong agar Saksi menghubungi Sdr. Yunus, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr.
Yunus dan mengatakan kalau ia dicari oleh Sdr. Warno.
4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi
Sdr. Warno minta dijemput di daerah Ngepeh, Kec. Saradan Kab. Madiun dan akan
menginap di tempat Saksi.

5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Warno minta
diantarkan oleh Saksi kerumah Sdr. Yunus di daerah Bongsopotro Saradan, setelah
bertemu dengan Sdr. Yunus kemudian Saksi dimintai tolong lagi oleh Sdr. Warno agar
mengantarkan ia Selatan Masjid Jamik Caruban, lalu berhenti disebuah rumah Joglo,
sedangkan Sdr. Yunus pergi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Sdr.
Warno dan Sdr. Yunus masuk kerumah tersebut sedangkan Saksi pergi pulang
kerumah.
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6 Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang berada
dirumahnya tiba-tiba Saksi kedatangan tamu yaitu Sdr. Achmad Yunus dan 4 (empat)
orang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna silver,
selanjutnya Saksi mempersilahkan para tamu tersebut masuk kedalam rumah Saksi,
saat itu ada juga isteri dan anak Saksi.
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8 Bahwa kemudian Saksi duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa
menanyakan permasalahan gadai mobil antara Sdr. Warno dengan Serda Ambar,
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7 Bahwa Saksi sangat terkejut dengan kedatangan para tamu tersebut, dimana Saksi
melihat Sdr. Achmad Yunus dalam keadaan lemah dan muka penuh lebam, Sdr.
Yunus masuk kedalam rumah didampingi oleh sesorang yang mengenakan topi pet
yang setelah kejadian perkara ini Saksi ketahui adalah Terdakwa dan diikuti oleh Sdr.
Parno. Sdr. Budiutomo dan Serda Ambar.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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9 Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi kemudian salah seorang dari rekan
Terdakwa yaitu Sdr. Parno menendang Sdr. Yunus diikuti oleh Sdr. Budiutomo yang
melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus berkali-kali, hingga mengakibatkan isteri
Saksi menjerit dan menangis melihat hal tersebut.
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10 Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. Budiutomo mengambil sebuah hiasan batu
berbentuk seperti sebuah telur di dekat meja tamu Saksi yang terbuat dari marmer lalu
Sdr. Budiutomo menakuti Sdr. Yunus dengan pura-pura akan memukulkannya
kekepala Sdr. Yunus.
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12 Bahwa kemudian Sdr. Budiuotmo dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf
kepada Saksi dan selanjutnya mereka semua pulang dan pergi meninggalkan rumah
Saksi.
13 Bahwa pada malam harinya Saksi bertemu dengan Sdr. Yunus di dekat Pasar Joyo
Madiun, saat itu Sdr. Yunus meminta kepada Saksi agar Saksi membantunya dengan
memberikan keterangan di Polres Madiun yang menyatakan bila Terdakwa ikut
memukuli Sdr. Yunus saat terjadi penganiayaan di rumah Saksi.
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11 Bahwa saat itu Terdakwa dan Serda Ambar tidak ikut melakukan penganiayaan
terhadap Sdr. Yunus, bahkan Terdakwa dan Saksi berupaya menghalangi pemukulan
yang dilakukan oleh Sdr. Budiutomo.
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14 Bahwa atas permintaan Sdr. Yunus tersebut Saksi mengatakan tidak akan melakukan
dan memberikan keterangan seperti itu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa sama
sekali tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus sewaktu berada dirumah
Saksi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : ACHMAD YUNUS; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4
April 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat
tinggal : Ds. Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan Kab. Madiun.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
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2.
Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Vidi dan Sdr.Warno dalam hubungan pertemanan
dan tidak ada hubungan keluarga.

ep

3.
Bahwa sehari-hari Saksi berkerja sebagai sopir dan juga sebagai makelar atau perantara
dalam jual beli kendaraan bekas, sekira tanggal 26 Juli 2014 Saksi dihubungi oleh Serda
Ambar yang minta tolong dicarikan mobi gadai guna untuk dipakainya sendiri.
4.
Bahwa sekira tanggal 28 Juli 2014 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Vidi yang
mengatakan bila Sdr. Warno akan menggadaikan mobil miliknya, selanjutnya Saksi
menghubungi Sdr. Warno lalu Sdr. Warno mengatakan bila ia akan menggadaikan mobil
Toyota Avanza miliknya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
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5.
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 sekira sore hari Saksi dan Sdr. Warno datang kerumah
Serda Ambar dan menyampaikan bila Sdr. Warno yang akan menggadaikan mobil miliknya,
saat itu mobil yang akan digadaikan belum diperlihatkan kepada Serda Ambar karena
menurut Sdr. Warno mobil tersebut ada ditempat saudaranya, kemudian Serda Ambar
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1.
Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga, sedangkan dengan Serda Ambar Saksi sudah kenal lama dalam hubungan
pertemanan saja.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
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kemudian Saksi menjelaskan peran Saksi dalam peristiwa tersebut, dimana Saksi tidak
mengetahui secara pasti tentang gadai mobil tersebut dan tidak mengetahui tentang
uang gadai, Saksi hanya dimintai tolong oleh Sdr. Warno dan Sdr. Yunus untuk
mengantar mereka kesebuah rumah Joglo di daerah Caruban.
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6.
Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr.
Warno dengan diantar oleh Sdr. Vidi datang kerumah Sdr. Budiutomo dan disana sudah ada
Serda Ambar, kemudian Sdr. Warno membicarakan permasalahan gadai tersebut dengan Sdr.
Budiutomo dimana Sdr. Warno akan menggadaikan mobil Toyota Avanza miliknya senilai
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Budiutomo menyanggupinya, tetapi
saat itu mobil tersebut belum ada dan menurut Sdr. Warno mobilnya ada di tempat
saudaranya yaitu Sdr. Sarmin di daerah Maospati.

A

7.
Bahwa setelah perundingan gadai tersebut selesai selanjutnya Saksi pulang kerumahnya
sedangan Sdr.Warno pergi bersama dengan Serda Ambar dan Sdr. Budiutomo ke Maospati
untuk mengambil mobil tersebut.
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9.
Bahwa kemudian Sdr. Budiutomo langsung melakukan pemukulan di wajah Saksi
berkali-kali sampai Saksi terjatuh kemudian Sdr. Budi juga menendang Saksi diikuti oleh Sdr.
Parno yang juga ikut menendang Saksi, selanjutnya Saksi di angkat untuk berdiri, setelah itu
baru kemudian Saksi menjelaskan permasalahannya dan mengatakan bila uangnya ada
dengan Sdr. Vidi, hal tersebut Saksi lakukan untuk menghindari lagi pemukulan terhadap
dirinya.
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8.
Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang dirumah sendirian, tibatiba Serda Ambar datang kerumah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr.
Budiutomo, Sdr. Parno dan Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada
Saksi “Kamu maunya bagaimana ?”, belum sempat dijawab Saksi sudah dipukul oleh
Terdakwa dengan menggunakan topi pet yang dipegangnya yang mengenai bagian wajah
Saksi dan dibagian bahu yang mengakibatkan rasa panas, kemudian Terdakwa mengatakan
lagi “Kamu apa tidak melihat Ambar ?”, kemudian Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa.
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10. Bahwa selanjutnya Saksi di bawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya kerumah Sdr.
Vidi di daerah Mejayan Madiun dengan menggunakan mobil Honda Jazz, setelah samapai
dirumah Sdr. Vidi saat Saksi sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba Saksi dipukuli lagi oleh
Sdr. Budi, dan Sdr. Parno ikut menandang Saksi, saat itu Terdakwa juga melakukan
pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai bagian
pipi kanan Saksi.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membawa Saksi kedalam mobil dan pergi
meninggalkan rumah Sdr. Vidi, kemudian Saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah
perjalanan, lalu Terdakwa pulang sendiri kerumahnya.
12. Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi memberitahukan kepada Sdr. Kojek
yaitu teman Saksi yang bekerja disebuah LSM, kemudian bersama dengan Sdr. Kojek Saksi
melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Maidun, Saksi sengaja tidak
melapornya ke Polsek Caruban karena di Polres Madiun ada teman Sdr.Kojek yang bisa
membantu Saksi.
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13. Bahwa setelah membuat Laporan Polisi di Polres Madiun selanjutnya Saksi di rujuk ke
RSU Soedono Madiun untuk di lakukan Visum dengan hasil pemeriksaan, terdapat bengkak
pada kepala bagian belakang, serta memar-memar pada bagian wajah dan mata Saksi, namun
saat itu Saksi masih bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa, tetapi beberapa hari kemudian
baru Saksi merasakan efek dari pemukulan yang terjadi di bagian kepala Saksi.
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15. Bahwa setelah Sdr. Budianto diperiksa di Polres Madiun, selanjutnya Saksi berdamai
dengan Sdr. Budiutomo karena ia telah memberikan kompensasi biaya pengobatan kepada
Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) yang diminta oleh Saksi.
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14. Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun, Saksi memang
pernah meminta kepada Sdr. Vidi agar memberikan keterangan yang menyatakan bila
Terdakwa memang benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi sewaktu Saksi berada
dirumah Sdr. Vidi.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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mengatakan
bila yang ingin menerima mobil tersebut adalah temannya atas nama Sdr.
Budiutomo di Jln. Asahan No. 7 Kel. Mejayan Madiun.
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17. Bahwa Saksi menyadari seharusnya sebagai perantara dalam gadai tersebut Saksi harus
terlebih dahulu dapat memastikan bila mobil gadai itu benar-benar ada dan siap untuk
digadaikan, tetapi Saksi tidak pernah mengecek keberadaan mobil gadai tersebut karena Saksi
hanya tergiur dengan uang tips yang dijanjikan oleh Sdr. Warno saja.
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18. Bahwa saat ini Saksi dalam masa penahanan di Lapas Madiun karena tengah menjalani
pemidanaan dalam perkara tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan korbannya
meninggal dunia dimana Saksi menabrak pengendara lain saat Saksi mengendarai
kendaraannya dalam keadaan mabuk alkohol, Saksi telah memberikan biaya bantuan kepada
pihak korban yang meninggal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
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20. Bahwa Saksi tinggal di rumahnya di Bangsopotro Saradan Madiun hanya berdua
dengan anakanya sedangkan isteri Saksi menjadi TKW di luar negeri.
21. Bahwa yang Saksi harapakan dari persidangan ini agar Terdakwa mau membayar biaya
ganti rugi atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi.
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19. Bahwa selain perkara Laka Lalin Saksi juga tengah menunggu persidangan dalam
perkara dugaan penipuan yang Saksi lakukan dan hampir sama seperti perkara ini yaitu jual
beli mobil.

In
do
ne
si

A
gu
ng

R

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :
1.
Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi dengan menggunakan topi pet sebanyak 3
(tiga) kali kearah bahu kiri Saksi.
2.
Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dengan menggunakan tangan baik mengepal
maupun terbuka baik saat dirumah Saksi maupuan ketika berada dirumah Sdr. Vidi.
Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keteranganya semula.

Saksi-4 :
Nama lengkap : SETIO BUDIUTOMO; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Malang,
18 Oktober 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 7 Kel. Mejayan RT./RW. 4/1 Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
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2.
Bahwa Saksi juga mengenal Serda Ambar dan Sdr. Suparno sekira dibulan Mei 2014,
Saksi baru tinggal di Madiun karena selama ini Saksi bekerja dan berbisnis di luar negeri.

ep

3.
Bahwa sekira tanggal 26 Juli 2014 Saksi pernah meminta tolong pada Serda Ambar
untuk mencarikan mobil yang mau digadaikan oleh orang, karena mobil itu akan Saksi
pergunakan untuk keperluan lebaran idul fitri, selanjutnya Serda Ambar menghubungi temantemannya.
4.
Bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Serda Ambar datang kerumah
Saksi di Jl. Asahan No. 7 Kec. Mejayan, Kab. Madiun bersama dengan 3 (tiga) orang yang
tidak Saksi kenal kemudian salah satu dari mereka pergi dengan menggunakan mobilnya,
sedangkan yang 2 (dua) orang lagi yang kemudian Saksi kenal sebagai Sdr. Warno dan Sdr.
Yunus, selanjutnya Sdr. Warno mengatakan tujuan mereka datang kerumah Saksi untuk
menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza miliknya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah).
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2014 di daerah Caruban dalam
hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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16. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi terlibat dalam gadai menggadai mobil tersebut karena Saksi dijanjikan
oleh Sdr. Warno akan diberikan uang tips bila berhasil menjadi perantara dalam gadai
tersebut tetapi sampai dengan terjadi perkara ini Saksi belum menerima uang tipsnya dari Sdr.
Warno.
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6.
Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Warno dan Serda Ambar pergi ke
Maospati untuk mengambil mobil tersebut, saat diperjalanan Sdr. Warno mengatakan agar
uangnya di transfer lebih dahulu kerekeningnya, kemudian Saksi mentransfer uang gadai
sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Warno, kemudian
kami melanjutkan perjalan ke Maospati dengan tujuan ke rumah Sdr. Sarmin dikomplek
AURI Maospati, ketika ditengah perjalanan Sdr. Warno meminta mampir di ATM BCA
untuk mengecek apakah uang yang ditransfer oleh Saksi sudah masuk atau belum
kerekeningnya dan setelah dicek uang tersebut memang sudah masuk.
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8.
Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr.
Warno agar mengembalikan uang Saksi, namun saat itu Sdr.Warno menolak untuk
mengembalikannya dengan alasan uangnya sudah dipakai untuk membayar hutangnya kepada
Sdr.Sarmin, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Serda Ambar agar merundingkan
permasalah tersebut karena Serda Ambar yang membawa orang-orang tersebut kerumah
Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang kerumahnya.
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7.
Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Sarmin di komplek AURI ternyata mobil tersebut
tidak ada dan menurut Sdr. Sarmin mungkin mobilnya ada dirumah saudaranya di Caruban,
selanjutnya Saksi bersama dengna Serda Ambar, Sdr. Warno dan Sdr. Sarmin kembali
menuju daerah Caruban, dan setelah di tiba di rumah saudaranya Sdr. Sarmin ternyata mobil
yang akan digadaikan itu juga tidak ada.
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9.
Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan
mengantar isterinya karena isteri Terdakwa merupakan teman lama isteri Saksi dan saat itu
mereka sedang mengadakan reuni dirumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan perihal yang
baru Saksi alami bersama Serda Ambar tentang gadai menggadai mobil tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Sdr. Warno dengan
tujuan mengambil uang Saksi, setelah tiba dirumah Sdr. Warno saat itu ada jua Sdr. Sarmin
dan kakaknya, lalu Sdr. Warno mengembalikan uang Saksi namun hanya sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ripuah)
belum dikembalikan Sdr. Warno meminta waktu untuk mengembalikan tetapi Sakasi
mengatakan harus segera di kembalikan, selanjutnya Sdr. Warno berbicara den Sdr. Sarmin
dan Kakaknya dan dari pembicaraan tersebut Saksi mengetahui bila uang uang itu sudah
mereka bagi-bagikan termasuk untuk Sdr. Yunus.

lik

ub

ep

12. Bahwa yang mengetahui rumah Sdr. Yunus adalah Serda Ambar dan Sdr. Suparno,
setelah sampai di rumah Sdrs Yunus, Serda Ambar dan Sdr, Suparno masuk lebih dahulu
kedalam rumah, sedangkan Terdakwa dan Saksi menyusul dibelakang.
13. Bahwa ketika masuk kedalam rumah Sdr. Yunus, Saksi yang berada beberapa meter
dibelakang Terdakwa mendengar Terdakwa mengatakan “ kamu kok tega menipu temanmu
sendiri !”, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengibaskan topi pet yang dipakainya ke arah
bahu kiri tangan Sdr. Yunus, sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi melihat Sdr. Yunus
sepertinya akan berlari kemudian secara sepontan Saksi menghajar Sdr. Yunus dengan cara
memukulnya berkali-kali dibagian kepala dan wajah Sdr. Yunus hingga ia terjatuh.
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14. Bahwa kemudian Sdr. Yunus mengatakan bila Sdr. Vidi juga terlibat dalam masalah ini,
selanjutnya Sdr. Yunus mengajak Saksi kerumah Sdr. Vidi di Desa Klecorejo Mejayan
Madiun, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Serda Ambar dan Sdr. Suparno membawa Sdr.
Yunus kerumah Sdr. Vidi.
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11. Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa kembali kerumah Saksi, sekira pukul 17 .00
WIB Saksi bersama Terdakwa, Serda Ambar dan Sdr. Suparno pergi kerumah Sdr. Achmad
Yunus di Ds. Bangsopotro Kec. Saradan Madiun dengan tujuan untuk mengetahui asal
mulanya terjadi gadai mobil tersebut.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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5. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi menyatakan mau menerima gadai tersebut, tetapi saat itu Sdr. Warno dan
Sdr. Yunus tidak membawa mobil Avanza yang akan digadaikannya dan menurut mereka
mobilnya ada di Maospati, lalu Sdr. Warno mengajak Saksi dan Serda Ambar untuk
mengambil mobil tersebut.
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16. Bahwa saat berada di rumah Sdr. Vidi Terdakwa dan Serda Ambar sama sekali tidak
pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus, setelah itu Saksi dan teman-teman pergi
meninggalkan rumah Sdr. Vidi.

gu

17. Bahwa Sdr. Yunus minta diantarkan pulang kerumahnya, namun ditengah perjalan Sdr.
Yunus berteriak-teriak dan minta diturunkan ditengah jalan, kemudian Sdr. Yunus kami
turunkan di dekat sebuah lapangan menuju kearah rumahnya.
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19. Bahwa selanjutnya terjadi perdamaian antara Saksi dan Sdr. Yunus dimana Saksi
membayar uang kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi mau
memberikan uang tersebut karena Saksi tidak ingin urusan itu berlarut-larut karena akan
merugikan bisnis di perusahaan Saksi.
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18. Bahwa kemudian Saksi mendapat panggilan dari Polres Madiun dan ditetapkan sebagai
tersangka penganiayaan, saat di Polres terjadi perdamaian dengan Sdr. Yunus dimana
Sdr.Yunus yang dikawal oleh Sdr. Kojek dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mau
berdamai dengan kompensasi Saksi harus menggati biaya pengobatan korban sebesar Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu ada juga oknum Polisi yang meminta uang
tetapi tidak Saksi berikan.
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20. Bahwa meskipun ada perdamaian ternyata kasus Saksi juga diproses di persidangan di
Pengadilan Negeri Madiun, dan dalam putusannya Saksi dikenakan pidana bersyarat berupa
hukuman percobaan dan saat ini hukuman tersebut sudah selesai dijalankan oleh Saksi.
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21. Bahwa atas permasalahan ini menurut Saksi banyak pihak yang telah dirugikan oleh
Sdr. Yunus, Saksi juga merasa telah diperas oleh Sdr. Yunus bersama teman LSM nya, namun
Sdr. Yunus sudah menerima karmanya karena saat ini dia sedang di tahan di Lapas Madiun
dalam perkara penipuan terhadap orang lain dan perkara kecelakaan lalulintas.
22. Bahwa menurut Saksi apa yang diperbuat oleh Terdakwa tidak menimbulkan akibat
apa-apa terhadap phisik Sdr. Yunus, karena yang memukuli Sdr. Yunus adalah Saksi dan Sdr.
Suparno, namun apa yang telah diperbuat Terdakwa dengan cara mengibaskan topinya dibahu
Sdr. Yunus memang telah memancing emosi Saksi terhadap Sdr. Yunus.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan ini yaitu Saksi-5 Serda
Ambar Kusworo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31
tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dengan alasan Saksi tersebut tengah melaksanakan
tugas Penyelidikan Target Operasi Khusus, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan
atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal
155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam
persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi
tersebut hadir dan diucapkan di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai
berikut :
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Nama lengkap : AMBAR KUSWORO; Pangkat/NRP : Serda/ 3197557871075; Jabatan :
Anggota Tim Intel 2.2 Bansus; Kesatuan : Korem 081/DSJ; Tempat, tanggal lahir : Madiun,
16 Oktober 1975; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman No. 175 Ds. Krajan Timur RT. 5 RW. 2 Kec.
Mejayan, Kab. Madiun.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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15. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Vidi, kemudian kami dipersilahkan masuk
selanjutnya Terdakwa berbicara berhadap-hadapaan sambil duduk dengan Sdr. Vidi, lalu Sdr.
Vidi menjelaskan bila ia tidak mengetahui tentang gadai mobil tersebut keberadaaan dia
hanya mengantarkan Sdr. Warno saja, mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi
terpacing lagi emosinya, lalu Saksi kembali memukul Sdr. Yunus berkali-kali.
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pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
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2.
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang bermain
kerumah Sdr. Setio Budiutomo di Jl. Asahan No. 7 Kec. Mejayan, Kab. Madiun, saat Saksi
sedang ngobrol Sdr. Setio Budiutomo mengatakan kepada Saksi untuk dicarikan mobil
sewaan, kemudian Saksi katakan kalau ada Saksi carikan, setelah itu ngobrol-ngobrol lagi lalu
Saksi langsung pulang.
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3.
Bahwa pada sore harinya Saksi bermain di Ds. Koang, Kec. Caruban, Kab. Madiun
bertemu dengan Sdr. Achmad Yunus, kemudian Saksi mengatakan kalau ada mobil yang
digadaikan supaya menghubungi Saksi karena teman Saksi ada yang sedang mencari mobil,
namun saat itu Sdr. Achmad Yunus mengatakan tidak ada.
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5.
Bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang kerumah Sdr.
Setio Budiutomo memberitahukan kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil Avanza,
kemudian Sdr. Setio mengatakan supaya orang tersebut suruh datang ke rumahnya,
selanjutnya Saksi mengatakan kalau orangnya sudah tahu kalau yang mencari mobil Sdr.
Setio Budiutomo Jl. Asahan No. 7 RT./RW. 4/1 Kel. Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
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4.
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB. Sdr. Achmad Yunus dan Sdr.
Warno datang ke rumah Saksi dengan tujuan Sdr. Warno akan menggadaikan mobil Avanza
tetapi mobilnya tidak dibawa, kemudian Saksi katakan kalau yang mencari mobil bukan Saksi
tapi teman Saksi Sdr. Setio Budiutomo lalu Saksi mengatakan besok saja datang ke rumah
Sdr. Setio Budiutomo, selanjutnya Sdr. Achmad Yunus dan Sdr. Warno langsung pulang.
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6.
Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Achmad Yunus dan Sdr. Warno datang
ke rumah Sdr. Setio Budiutomo lalu Saksi mengatakan “Ini orangnya yang akan
menggadaikan mobil, silahkan ngomong sendiri”, setelah itu Saksi pergi kebelakang rumah
Sdr. Setio Budiutomo melihat tukang yang sedang memperbaiki rumah tidak lama kemudian
Saksi dipanggil oleh Sdr. Setio Budiutomo untuk melihat mobil di Maospati, selanjutnya
Saksi, Sdr. Setio Budiutomo dan Sdr. Warno berangkat ke Maospati sedang Sdr. Achmad
Yunus menunggu di rumah Sdr. Setio Budiutomo.
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8.
Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Heri ternyata mobilnya juga tidak ada, sehingga
Sdr. Setio Budiutomo meminta uangnya supaya dikembalikan namun Sdr. Warno belum
bersedia mengembalikan karena uangnya sudah dipakai untuk membayar hutang, kemudian
Sdr. Setio Budiutomo mengatakan kepada Saksi supaya masalah tersebut dimusyawarahkan
dengan Sdr.Warno agar uangnya dikembalikan kepada Sdr. Setio Budiutomo lalu Sdr. Setio
Budi Utomo pulang.
9.
Bahwa sekira pukul 14.00 WIB. Sdr. Setio Budiutomo mengajak Terdakwa datang lagi
kerumah Sdr. Heri, kemudian Sdr. Warno menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh
juta rupiah) kepada Sdr. Setio Budiutomo lalu Sdr. Warno keluar untuk mentransfer uang ke
rekening Sdr. Setio Budiutomo dan setelah kembali kalau uangnya kurang Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) yang akan diserahkan nanti malam dan Sdr. Setio Budiutomo
menyetujuinya, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Setio Budiutomo dan Sdr. Suparno pulang
bersama-sama.
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9.
Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Budiutomo mengajak Saksi,
Terdakwa dan Sdr. Suparno pergi kerumah Sdr. Achmad Yunus, setelah sampai dirumqah
Sdr. Yunus lalu Saksi mengetuk pintu setelah dipersilahkan masuk Saksi, Terdakwa dan Sdr.
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7.
Bahwa saat perjalanan tepatnya di daerah Jiwan Sdr. Warno meminta uang gadainya
diserahkan, kemudian Sdr. Setio Budiutomo berhenti dan menuju ke ATM untuk mentransfer
uang yang diminta Sdr. Warno seingat Saksi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah), setelah itu melanjutkan lagi perjalan ke Maospati, setelah sampai
ditempat yang dituju di daerah Maospati ternyata mobilnya tidak ada menurut Sdr. Sarmin
mobilnya ada di Caruban di rumah Sdr. Heri, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju
rumah Sdr. Heri di Caruban.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak masih sekolah di SD Bangunsari II
Caruban dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
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10. Bahwa kemudian Sdr. Setio Budiutomo yang masih diluar masuk kedalam rumah
langsung memukul Sdr. Achmad Yunus menggunakan tangan kanan dan kirinya mengenai
muka, lalu Saksi melerai sambil mengatakatan “Hee, katanya suruh menyelesaikan, kok
malah kayak gini, sudah-sudah”, akhirnya Sdr. Setio Budiutomo berhenti memukul dan
setelah itu Sdr. Ahmad Yunus mengatakan kalau Sdr. Vidi juga sebagai perantara, selanjutnya
Sdr. Achmad Yunus minta diantar kerumah Sdr. Vidi.

ub
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Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Sdr. Achmad Yunus yang di berikan
dibawah sumpah di persidangan, dimana terhadap keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa
memberikan sangkalan-sangkalan sebagai berikut :
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11. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Vidi, Saksi melihat istri Sdr. Vidi dan anaknya
dibelakang yang sedang menangis, kemudian Saksi menuju kebelakang untuk menjelaskan
permasalahannya kepada istri Sdr. Vidi, sedangkan Terdakwa, Sdr. Setio Budiutomo, Sdr.
Achmad Yunus, Sdr. Suparno dan Sdr. Vidi berada di ruang tamu sehingga Saksi tidak tahu
apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Sdr. Setio Budiutomo diajak pulang,
saat ditengah perjalanan Sdr. Achmad Yunus minta turun, sedangkan Saksi bersama rekanrekan pulang ke rumah Sdr. Setio Budiutomo.
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1.
Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi-3 dengan menggunakan topi pet sebanyak 3
(tiga) kali kearah bahu kiri tangan Saksi-3.
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2.
Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan baik mengepal
maupun terbuka baik saat dirumah Saksi-3 maupuan ketika berada dirumah Sdr. Vidi Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 memberikan tanggapan yang menyatakan ia tetap
pada keterangannya semula, selanjutnya terhadap perbedaan keterangan tersebut diatas
Majelis akan memberikan tanggapan dan pertimbangan lebih lanjut bersamaan didalam
pertimbangan hukum selanjutnya yang akan dikontruksikan dalam uraian fakta-fakta hukum
dalam putusan ini.
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan
Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP
21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawsih, kemudian pada tahun
2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih
berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Bamin Bansus Tim Intel Korem 081/DSJ.
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2.
Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Achmad Yunus setelah terjadinya perkara ini,
sedangkan dengan Serda Ambar Terdakwa sangat mengenalnya karena satu kesatuan dalam
hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Sdr. Suparno
Terdakwa kenal sudah lama karena tetangga satu kampung, sedangkan dengan Sdr.
Budiutomo Terdakwa kenal sekira bulan Mei 2014 dalam hubungan pertemanan dimana isetri
Sdr. Budiutomo merupakan teman satu SMA dengan isteri Terdakwa.
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3.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa
mengantar istrinya yang merupakan teman satu SMA dengan isteri Sdr. Setio Budiutomo
untuk menghadiri acara reunian di rumah Sdr. Budiutomo dan sekira pukul 14.00 WIB
Terdakwa sampai dirumah Sdr. Budiutomo yang berada di Jln. Asahan, Kec. Mejayan, Kab.
Madiun.
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putusan.mahkamahagung.go.id
Suparno
duduk di kursi tamu, lalu Terdakwa mengatakan “Nus kamu itu sama-sama teman
sudah sama-sama kenal kamu tega membohongi”, sambil Terdakwa mengipaskan topinya
kearah bahu Sdr. Achmad Yunus dan Saksi juga mengatakan kepada Sdr. Achmad Yunus
“Nus kamu itu sudah kenal lama sama saya, kamu kok tega sekali membohongi saya”.
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6.
Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Budiutomo terjadi pembicaraan diantara Terdakwa
dan teman-teman mempertanyakan apa yang menjadi penyebab kegagalan gadai mobil
tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Budiutomo dan Serda Ambar mengajak
Terdakwa, dan Suparno dengan mengendari mobil Honda Jaz Terdakwa pergi kerumah Sdr.
Achmad Yunus karena Sdr. Yunus adalah perantara dari pihak Sdr. Warno, setelah sampai di
rumah Sdr. Yunus, Serda Ambar dan Sdr. Suparno masuk lebih dahulu kedalam rumah
disusul kemudian oleh Terdakwa dan terakhir Sdr. Budiutomo setelah ia memarkirkan mobil.
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5.
Bahwa Terdakwa mendapat informasi bila Serda Ambar dan Sdr. Suparno berada di
rumah kakaknya Sdr. Sarmin teman dari Sdr. Warno di daerah Caruban, kemudian Terdakwa
dan Sdr. Budiutomo meluncur ketempat tersebut, setelah sampai di rumah saudaranya Sdr.
Warno kemudian Terdakwa membicarakan permasalahan tersebut agar diselesaikan secara
baik-baik, lalu Sdr. Warno bersedia mengembalikan uang Sdr. Budiutomo namun saat itu
baru sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kekurangannya akan dikembalikan pada
esok harinya, setelah uang diserahkan Terdakwa, Sdr. Setio Budiutomo, Serda Ambar
Kusworo dan Sdr. Suparno pulang ke rumah Sdr. Budiutomo.
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7.
Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kursi ruang tamu dan
berhadapan dengan Sdr. Yunus mengatakan “Nus kamu tega sekali menipu teman sendiri !”,
sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa juga mengibaskan topi pet preman yang dipakainya
yang mengenai bahu kiri Sdr. Yunus sebanyak 3 (tiga) kali, mendapat perlakukan seperti itu
Sdr. Yunus hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kamu kan kenal Ambar !”,
namun secara tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. Budiutomo yang saat itu sudah berada di dalam
ruang tamu langsung memukul Sdr. Yunus dengen menggunakan tangannya berkali-kali
kearah kepala dan wajah Sdr. Yunus dan dikuti oleh Sdr. Suparno yang juga ikut memukul
dan menendang Sdr. Yunus hingga akhirnya Sdr. Yunus terjatuh, melihat hal tersebut
Terdakwa dan Serda Ambar memegang dan melerai pemukulan tersebut.
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9.
Bahwa setelah sampai dirumah sdr. Vidi Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus masuk
lebih dahulu kedalam rumah dirumah tersebut ada Sdr. Vidi, isterinya dan seorang anaknya,
setelah semua masuk kedalam rumah Terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. Vidi,
kemudian Terdakwa menanyakan keterlibatan Sdr. Vidi dalam maslah gadai tersebut, lalu
Sdr. Vidi menjelaskan bila ia tidak mengetahui apa-apa tentang gadai mobil tersebut
keberadaaan ia saat datang kerumah Sdr. Budiutomo hanya mengantarkan Sdr. Warno saja
kemudian Sdr. Vidi langsung pulang kerumahnya.
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8.
Bahwa kemudian Sdr. Yunus mengatakan bila Sdr. Vidi juga mengetahui dan terlibat
dalam gadai mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Yunus mengajak Terdakwa dan rekan-rekan
kerumah Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun, kemudian Terdakwa pergi membawa
Sdr. Yunus kerumah Sdr. Vidi.
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11. Bahwa saat diperjalanan pulang kerumah Sdr. Yunus, tiba-tiba Sdr. Yunus minta
diturunkan deitengah jalan didekat sebuah lapangan yang menuju jalan kerumahnya, setelah
Sdr. Yunus turun dari kendaraan kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali pulang
kerumah Sdr. Budiutomo.
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10. Bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. Vidi tersebut tiba-tiba Sdr. Suparno langsung
menendang Sdr. Yunus dikuti oleh Sdr. Budi yang melakukan pemukulan di bagian kepala,
melihat hal tersebut isteri Sdr. Vidi sempat menangis, lalu Terdakwa memisahkan pemukulan
tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan berpamitan pulang dengan Sdr. Vidi.
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4. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budiutomo lalu mengobrol,
selanjutnya Sdr. Budiutomo bercerita tentang peristiwa dimana ia menerima gadai mobil dari
Sdr. Warno yang dibawa oleh Serda Ambar, tetapi terjadi permasalahan dimana uang gadai
telah diberikan oleh Sdr. Budiutomo tetapi mobilnya tidak ada, kemudian Terdakwa
menanyakan keberadaan Serda Ambar lalu Sdr. Budiutomo memberitahu apabila Serda
Ambar Kusworo sedang menyelesaikan masalah gadai mobil tersebut, mendengar hal itu
Terdakwa khawatir apabila Serda Ambar Kusworo menyelesaikan masalah secara emosional,
selanjutnya Sdr. Budiutomo mengajak Terdakwa pergi untuk menemui Serda Ambar di
rumah Sdr. Warno dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik Terdakwa.

Halaman 16

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
17

R

gu

ng

13. Bahwa Terdakwa mengakui bila ia dan rekan-rekannya seharusnya tidak boleh berbuat
demikian terhadap Sdr. Yunus, keberadaan Terdakwa terlibat dalam masalah tersebut
awalnya ingin membantu penyelesaian permasalah gadai tersebut secara baik-baik karena
merasa berteman dekat dengan Sdr. Budiutomo dan Serda Ambar, namun Terdakwa tidak
menyadari bila keberadaanya dan kedudukannya sebagai seorang tentara telah menimbulkan
arogansi dari rekan-rekannya hingga menjadi lebih emosional dan agresif.

ub
lik

ah

A

14. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dalam dugaan tindak pidana ini, karena
hal tersebut dapat merugikan pihak lain termasuk Terdakwa sendiri dan Kesatuan Terdakwa,
Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga pernah secara khusus
mendatangi Sdr. Yunus di Lapas Madiun untuk menyampaikan permintaan maafnya dan
diterima oleh Sdr. Yunus.

ep

1.
Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tentang perkenalan dan
pertemannya serta kedekatannya dengan Serda Ambar, Sdr. Setio Budiutomo, Sdr. Suparno
sudah sangat bersesuaian dengan keterangan-keterangan para Saksi tersebut diatas.
2.
Terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan keterlibatannya dalam permasalahan
yang tengah dialami oleh Sdr. Budiutomo dan Serda Ambar, dimana pada awalnya Terdakwa
tidak mengetahui permasalah tersebut dan setelah di beri tahu oleh Sdr. Budiutomo Terdakwa
tergerak hatinya untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut secara baik-baik, hal
tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar kedekatan emosional pertemanannya dengan Serda
Ambar dan Sdr. Budiutomo, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi
tersebut diatas terutama keterangan Sdr. Budiutomo.
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas Majelis akan menilai
secara yuridis apakah keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat
bukti lainnya, sebagai berikut :
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4.
Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bila ia tidak melakukan pumukulan
pada Sdr. Yunus ketika mereka berada di rumah Sdr. Vidi, keterangan Terdakwa tersebut
sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Vidi yang mengatakan bahwa saat itu
Terdakwa sedang berbicara dengan Sdr. Vidi dengan posisi Terdakwa duduk tepat berada di
hadapan Sdr. Vidi dan yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus hanya Sdr. Suparno
dan Sdr. Budiutomo, hal serupa juga bersesuaian dengan keterangan dari Sdr. Suparno, Sdr.
Budiutomo dan Serda Ambar.
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3.
Terhadap pengakuan Terdakwa yang menerangkan tentang terjadinya penganiayaan
pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Achmad Yunus di Ds.
Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan Kab. Madiun, dimana saat itu Terdakwa hanya
mengibaskan topi pet yang dipakainya ke bahu kiri Sdr. Yunus sebanyak 3 (tiga) kali,
keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sdr. Suparno, juga keterangan Sdr.
Budiutomo yang diperiksa dipersidangan dibawah sumpah, juga bersesuain dengan
keterangan Saksi Serda Ambar juga diberikan dibawah sumpah meskipun keterangan tersebut
hanya dibacakan di dalam persidangan, dimana ketiga orang Saksi tersebut melihat secara
langsung saat terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Achmad
Yunus.
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1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus
2014 atas nama Sdr. Achmad Yunus dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

es

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan Oditur Militer
ke persidangan berupa :
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5.
Terhadap pengakuan dan keterangan Terdakwa tersebut diatas dan jika dihubungkan
dengan barang bukti berupa Visum et Repertum dalam perkara ini, maka terhadap hal tersebut
Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
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12. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Budiutomo dan Sdr.
Suparno wajah Sdr. Yunus terlihat memar dan bengkak, sedangkan Terdakwa sama sekali
tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yunus hanya mengibaskan topi itu saja.

Halaman 17
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Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam
memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan
mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31
Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173
ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi,
Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi,
alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara
hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi
dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer ke
persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dalam
perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara
ini, yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan
dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat tersebut diatas dan
setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui
pendidikan Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat
Serda NRP 21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawsih, kemudian
pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara ini
Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Bamin Bansus Tim Intel
Korem 081/DSJ.

2.
Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Achmad Yunus setelah terjadinya perkara ini,
sedangkan dengan Serda Ambar Saksi-5 Terdakwa sangat mengenalnya karena satu kesatuan
dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Sdr.
Suparno Saksi-1 Terdakwa kenal sudah lama karena tetangga satu kampung, sedangkan
dengan Sdr. Setio Budiutomo Saksi-4 Terdakwa kenal sekira bulan Mei 2014 dalam
hubungan pertemanan dimana isetri Saksi-4 merupakan teman satu SMA dengan isteri
Terdakwa.
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3.
Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB Serda Ambar Saksi-5
datang bermain kerumah Sdr. Setio Budiutomo Saksi-4 di Jl. Asahan No. 7 Kec. Mejayan,
Kab. Madiun, saat mengobrol Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 untuk dicarikan mobil
sewaan atau mbil yang mau digadaikan, sore harinya Saksi-5 bermain di Ds. Koang, Kec.
Caruban, Kab. Madiun bertemu dengan Sdr. Achmad Yunus Saksi-3, kemudian Saksi-5
mengatakan kalau ada mobil yang digadaikan supaya menghubunginya, selanjutnya tanggal
29 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB. Saksi-3 dan Sdr. Warno datang ke rumah Saksi-5
dengan tujuan Sdr. Warno akan menggadaikan mobil Avanza tetapi mobilnya tidak dibawa,
kemudian Saksi-5 katakan kalau yang mencari mobil bukan ia tapi temannya Sdr. Setio
Budiutomo Saksi-4 lalu Saksi-5 mengatakan besok saja datang ke rumah Saksi-4.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Visum Et Revertum tersebut diatas
merupakan hasil pemeriksaan dari dokter pada RSU Dr. Soedono Madiun terhadap Sdr.
Achmad Yunus pada tanggal 30 Juli 2014 dalam rangka Pro Yustisi dalam dugaan tindak
pidana penganiayaan, dalam kesimpulan diagnosa yang dilakukan oleh dr. Ivon Bremy
dimana korban mengalami bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan mata
kiri kanan, dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan
jabatan atau pencaharian.
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6.
Bahwa benar setelah sampai dirumah Sdr. Sarmin di komplek AURI ternyata mobil
tersebut tidak ada dan menurut Sdr. Sarmin mungkin mobilnya ada dirumah saudaranya di
Caruban, selanjutnya Saksi-4 bersama dengna Saksi-5, Sdr. Warno dan Sdr. Sarmin kembali
menuju daerah Caruban, dan setelah di tiba di rumah saudaranya Sdr. Sarmin ternyata mobil
yang akan digadaikan itu juga tidak ada, melihat kenyataan tersebut kemudian Saksi-4
mengatakan kepada Sdr. Warno agar mengembalikan uangnya, namun saat itu Sdr.Warno
menolak untuk mengembalikannya dengan alasan uangnya sudah dipakai untuk membayar
hutangnya kepada Sdr.Sarmin, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 agar
merundingkan permasalah tersebut karena Saksi-5 yang membawa orang-orang tersebut
kepada Saksi-4.
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5.
Bahwa benar Saksi-4 menyatakan mau menerima gadai tersebut, tetapi saat itu Sdr.
Warno dan Saksi-3 tidak membawa mobil Avanza yang akan digadaikannya dan menurut
mereka mobilnya ada di Maospati, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Sdr. Warno dan
Saksi-5 pergi ke Maospati untuk mengambil mobil tersebut, saat diperjalanan Sdr. Warno
mengatakan agar uangnya di transfer lebih dahulu kerekeningnya, kemudian Saksi-4
mentransfer uang gadai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening
BCA Sdr. Warno, kemudian melanjutkan perjalan ke Maospati dengan tujuan ke rumah Sdr.
Sarmin dikomplek AURI Maospati, ketika ditengah perjalanan Sdr. Warno meminta mampir
di ATM BCA untuk mengecek apakah uang yang ditransfer oleh Saksi-4 sudah masuk atau
belum kerekeningnya dan setelah dicek uang tersebut memang sudah masuk.
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8.
Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi bila Saksi-5 dan Sdr. Suparno Saksi-1
berada di rumah kakaknya Sdr. Sarmin teman dari Sdr. Warno di daerah Caruban, kemudian
Terdakwa dan Saksi-4 meluncur ketempat tersebut, setelah sampai di rumah saudaranya Sdr.
Warno kemudian Terdakwa membicarakan permasalahan tersebut agar diselesaikan secara
baik-baik, lalu Sdr. Warno bersedia mengembalikan uang Saksi-4 namun saat itu baru sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kekurangannya akan dikembalikan pada esok
harinya, setelah uang diserahkan selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 pulang
ke rumah Saksi-4.
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9.
Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Budiutomo terjadi pembicaraan diantara
Terdakwa dan teman-teman mempertanyakan apa yang menjadi penyebab kegagalan gadai
mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa,
dan Saksi-1 dengan mengendari mobil Honda Jaz Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 karena ia
sebagai perantara dari pihak Sdr. Warno, setelah sampai di rumah Saksi-3, Saksi-5 dan
Saksi-1 masuk lebih dahulu kedalam rumah disusul kemudian oleh Terdakwa dan terakhir
Saksi-4.
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7.
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa
mengantar istrinya yang merupakan teman satu SMA dengan isteri Saksi-4 untuk menghadiri
acara reunian di rumah Sdr. Budiutomo dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai
dirumah Saksi-4 yang berada di Jln. Asahan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian
Terdakwa mengobrol dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 bercerita tentang peristiwa dimana ia
menerima gadai mobil dari Sdr. Warno yang dibawa oleh Saksi-5, tetapi terjadi permasalahan
dimana uang gadai telah diberikan oleh Saksi-4 tetapi mobilnya tidak ada, kemudian
Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-5 lalu Saksi-4 memberitahu apabila Saksi-5 sedang
menyelesaikan masalah gadai mobil tersebut, mendengar hal itu Terdakwa khawatir apabila
Saksi-5 menyelesaikan masalah secara emosional, selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa
pergi untuk menemui Saksi-5 di rumah Sdr. Warno dengan menggunakan mobil Honda Jazz
milik Terdakwa.
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Bahwa benar tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 datang kerumah
Saksi-4 di Jl. Asahan No. 7 Kec. Mejayan, Kab. Madiun bersama dengan 3 (tiga) orang yang
tidak Saksi-4 kenal kemudian salah satu dari mereka pergi dengan menggunakan mobilnya,
sedangkan yang 2 (dua) orang lagi yang kemudian Saksi-4 kenal sebagai Sdr. Warno dan Sdr.
Yunus Saksi-3, selanjutnya Sdr. Warno mengatakan tujuan mereka datang untuk
menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza miliknya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah).

Halaman 19

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

ng

gu

A

ub
lik

ah

12. Bahwa benar Saksi-2 sangat terkejut dengan kedatangan para tamu tersebut, dimana
Saksi-2 melihat Saksi-3 dalam keadaan lemah dan muka penuh lebam, kemudian Saksi-2
duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan permasalahan gadai
mobil antara Sdr. Warno dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2 menjelaskan perannya dalam
peristiwa tersebut dimana Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti tentang gadai mobil itu dan
tidak mengetahui tentang uang gadai, Saksi-2 hanya dimintai tolong oleh Sdr. Warno dan
Saksi-1 untuk mengantar mereka kesebuah rumah Joglo di daerah Caruban.
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11. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi-2 sedang berada dirumahnya tiba-tiba
kedatangan tamu yaitu Saksi-3 dan 4 (empat) orang yang tidak Saksi-2 kenal dengan
mengendarai mobil Honda Jazz, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan para tamu tersebut
masuk kedalam rumah dimana saat itu ada juga isteri dan anak Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 langsung
menendang Saksi-3 dikuti oleh Saksi-4 yang melakukan pemukulan di bagian kepala, Saksi-2
melihat Saksi-4 mengambil sebuah hiasan batu berbentuk seperti sebuah telur di dekat meja
tamu yang terbuat dari marmer lalu Saksi-4 menakuti Saksi-3 dengan pura-pura akan
memukulkannya kekepala Saksi-3, melihat kegaduhan tersebut isteri Saksi-2 sempat
menangis.
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15. Bahwa benar saat diperjalanan pulang kerumah Saksi-3, tiba-tiba Saksi-3 minta
diturunkan ditengah jalan didekat sebuah lapangan yang menuju jalan kerumahnya, setelah
menurunkan Saksi-3 dari kendaraan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya kembali pulang
kerumah Saksi-4.
16. Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi-3 memberitahukan kepada
Sdr. Kojek yaitu teman Saksi-3 yang bekerja disebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
kemudian bersama dengan Sdr. Kojek Saksi-3 melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke
Polres Maidun, Saksi-3 sengaja tidak melapornya ke Polsek Caruban karena di Polres Madiun
ada teman Sdr.Kojek yang bisa membantu Saksi-3.
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17. Bahwa benar setelah membuat Laporan Polisi di Polres Madiun selanjutnya Saksi-3 di
rujuk ke RSU Soedono Madiun untuk di lakukan Visum, selanjutnya pada malam harinya
Saksi-2 bertemu dengan Saksi-3 di dekat Pasar Joyo Madiun, saat itu Saksi-3 meminta kepada
Saksi-2 agar membantunya dengan memberikan keterangan di Polres Madiun yang
menyatakan bila Terdakwa ikut memukuli Saksi-3 saat terjadi penganiayaan di rumah Saksi,
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14. Banwa benar selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf
kepada Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah
Saksi-2, saat terjadinya penganiayaan rumahnya Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan
Saksi-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, bahkan Terdakwa dan Saksi-2
berupaya menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4.
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Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 sedang dirumah
sendirian, tiba-tiba Saksi-5 datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu
Saksi-4, Saksi-1 dan Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3
“Nus kamu tega sekali menipu teman sendiri !”, sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa
juga mengibaskan topi pet preman yang dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3
sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan rasa panas, mendapat perlakukan seperti itu
Saksi-3 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kamu kan kenal Ambar !”,
belum sempat dijawab Saksi-3 namun secara tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-4 yang saat itu
sudah berada di dalam ruang tamu langsung memukul Saksi-3 kearah wajah dan kepala wajah
Saksi-3 berkali-kali sampai Saksi-3 terjatuh kemudian Saksi-4 juga menendang diikuti oleh
Saksi-1 yang juga ikut menendang Saksi-3, melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi-5
melerai pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-3 di angkat untuk berdiri kemudian Saksi-3
menjelaskan permasalahannya dan mengatakan bila uangnya ada dengan Sdr. Vidi yang juga
terlibat masalah gadai mobil tersebut, hal tersebut Saksi-3 katakan untuk menghindari lagi
pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa dan rekan-rekan
kerumah Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun, kemudian Terdakwa pergi membawa
Saksi-3 kerumah Sdr. Vidi Saksi-2.
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18. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi-3, sesuai dengan
hasil Visum et Repertum dari RSU. Dr.Soedono Madiun Nomor : 445/110/303/2014 tanggal
14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ivon Bremy selaku dokter jaga yang
melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dengan hasil pemeriksaan ; Terdapat bengkak
diameter 3 cm pada kepala samping kanan belakang, memar pada bawah mata kiri dan sudut
samping mata kiri, serta memar pada bibir bawah, dan pada kesimpulannya terhadap diri
Saksi-3 menderita ; Bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan mata kiri
kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, dimana hal tersebut
tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau
pencaharian.
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20. Bahwa benar setelah Saksi-4 diperiksa di Polres Madiun, selanjutnya Saksi-4 berdamai
dengan Saksi-3 karena Saksi-4 telah memberikan kompensasi biaya pengobatan kepada
Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) yang diminta oleh oleh Saksi-3.
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19. Bahwa benar Terdakwa mengakui bila ia dan rekan-rekannya seharusnya tidak boleh
berbuat demikian terhadap Saksi-3, keberadaan Terdakwa terlibat dalam masalah tersebut
awalnya ingin membantu penyelesaian permasalah gadai tersebut secara baik-baik karena
merasa berteman dekat dengan Saksi-4 dan Saksi-5, meskipun Terdakwa sama sekali tidak
melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 tetapi hanya mengibaskan topinya kearah bahu kiri
Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyadari bila keberadaanya dan kedudukannya
sebagai seorang tentara telah menimbulkan arogansi dari rekan-rekannya hingga menjadi
lebih emosional dan agresif.
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21. Bahwa benar meskipun ada perdamaian ternyata Saksi-4 juga diproses di persidangan di
Pengadilan Negeri Madiun, dan dalam putusannya Saksi-4 dikenakan pidana bersyarat berupa
hukuman percobaan dan saat ini hukuman tersebut sudah selesai dijalankan oleh Saksi-4
22. Bahwa benar Saksi-3 terlibat dalam gadai menggadai mobil tersebut karena Saksi-3
dijanjikan oleh Sdr. Warno akan diberikan uang tips bila berhasil menjadi perantara dalam
gadai tersebut, Saksi-3 menyadari seharusnya sebagai perantara dalam gadai tersebut Saksi-3
harus terlebih dahulu dapat memastikan bila mobil gadai itu benar-benar ada dan siap untuk
digadaikan, tetapi Saksi-3 tidak pernah mengecek keberadaan mobil gadai tersebut karena
Saksi-3 hanya tergiur dengan uang tips yang dijanjikan oleh Sdr. Warno saja.

23. Bahwa benar saat ini Saksi-3 dalam masa penahanan di Lapas Madiun karena tengah
menjalani pemidanaan dalam perkara tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan
korbanya meninggal dunia dimana Saksi-3 menabrak pengendara lain saat Saksi dalam
keadaan mabuk alkohol, Saksi telah memberikan biaya bantuan kepada pihak korban sebesar
Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selain perkara Laka Lalin Saksi juga tengah menunggu
persidangan dalam perkara dugaan penipuan yang Saksi lakukan dan hampir sama seperti
perkara ini yaitu jual beli mobil.
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24. Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi-3
berharap dari persidangan ini agar Terdakwa mau membayar biaya ganti rugi atas
penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap dirinya.
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25. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dalam perkara ini, karena hal
tersebut dapat merugikan pihak lain termasuk Terdakwa sendiri dan Kesatuan Terdakwa,
Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga pernah secara khusus
mendatangi Saksi-3 di Lapas Madiun untuk menyampaikan permintaan maafnya dan diterima
oleh Saksi-3.
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Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat dan
penilainnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, agar didapat suatu pembuktian yang
obyektif dengan memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan
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atasputusan.mahkamahagung.go.id
permintaan Saksi-3 tersebut Saksi-2 mengatakan tidak akan melakukan dan memberikan
keterangan seperti itu, karena sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa sama sekali tidak ikut
melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sewaktu berada dirumah Saksi-2.
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1.
Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tentang latar belakang
keterlibatannya dalam permasalahan antara Sdr. Budiutomo dan Serda Ambar dalam hal
gadai menggadai mobil dengan Sdr. Achmad Yunus dan Sdr. Warno, dimana pada awalnya
Terdakwa tidak mengetahui tentang permasalah tersebut, namun setelah di beri tahu oleh Sdr.
Budiutomo Terdakwa tergerak hatinya untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut
secara baik-baik, hal tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar kedekatan emosional
pertemanannya dengan Serda Ambar dimana Terdakwa selaku atasan Serda Ambar di
Kesatuannya, sedangkan kedekatan Terdakwa dengan Sdr. Budiutomo karena isteri Sdr.
Budiutomo merupakan teman dekat isteri Terdakwa.
Majelis akan mengemukan pendapatnya sebagai berikut :
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2.
Terhadap pengakuan Terdakwa yang menerangkan tentang terjadinya penganiayaan
pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Achmad Yunus di Ds.
Bongsopotro RT./RW. 11/03 Kec. Saradan Kab. Madiun, dimana saat itu Terdakwa hanya
mengibaskan topi pet yang dipakainya ke bahu kiri Sdr. Yunus sebanyak 3 (tiga) kali, dan
keterangan Terdakwa yang mengatakan bila ia sama sekali tidak melakukan pemukulan
terhadap Sdr. Yunus saat berada di rumah Sdr. Vidi di Dsn. Kleco Ds. Klecorejo Kec.
Mejayan Madiun, dimana keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Sdr. Yunus
sebagai korban penganiayaan yang mengatakan bila Terdakwa ikut memukul Saksi-3 sewaktu
berada dirumah Saksi-3 dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan
menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai bagian pipi kanannya sewaktu berada
dirumah Sdr. Vidi.
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Bahwa latar belakang keterlibatan Terdakwa tersebut dapat diyakini sebagi suatu
kebenaran sebuah fakta hukum, karena sesuai dengan keterangan Sdr. Budiutomo yang
mengatakan bila ia yang memberitahukan tentang adanya permasalahan gadai tersebut dan
minta Terdakwa untuk ikut menyelesaikannya.

Majelis akan mengemukan pendapatnya sebagai berikut :

lik

ep

ub

Bahwa terhadap peristiwa penganiayaan yang terjadi dirumah Sdr. Vidi, Terdakwa
menyatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, keterangan tersebut
juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini terutama keterangan dari
Sdr. Vidi yang melihat dengan jelas bila Terdakwa saat itu tidak melakukan pemukulan
karena posisi Terdakwa saat itu tepat berada di depan Sdr. Vidi, dan selanjutnya Saksi-3
pernah meminta Sdr. Vidi untuk memberikan keterangan palsu tentang adanya peristiwa
pemukalan tersebut namun hal itu ditolak oleh Sdr. Vidi karena Sdr. Vidi hanya mau
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai fakta yang ia lihat dan ia alami sendiri,
terhadap perbedaan keterangan ini Majelis meyakini bila keterangan Terdakwa tersebut
merupakan suatu fakta hukum yang didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta lainnya
sedangan keterangan Saksi-3 merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang kebenarannya
haruslah dikesampingkan dari sebuah fakta hukum.
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3.
Terhadap barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor
445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Sdr. Achmad Yunus dari Rumah Sakit
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Bahwa terhadap peristiwa penganiayaan yang terjadi dirumah Saksi-3, Terdakwa
menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan
terbuka atau mengepal, yang dilakukan oleh Terdakawa hanyah mengibaskan topi petnya
kearah bahu Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilihat jelas oleh Sdr.
Budiutomo dan Sdr. Suparno serta Serda Ambar sebagaimana keterangan yang telah mereka
berikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut bersesuiaan dengan
keterangan para Saksi sedangkan keterangan Saksi-3 tidak didukung oleh keterangan para
Saksi lainnya dalam perkara ini, untuk itu Majelis akan mempertegas pendapatnya bersamaan
dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan para
Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya
keterangan itu dipercaya, sebagai berikut :
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Majelis akan mengemukan pendapatnya sebagai berikut :
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4.
Terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Suparno yang menyatakan bila Sdr. Achmad Yunus
sudah terkenal sebagai makelar yang bermasalah karena selalu melakukan penipuan terhadap
teman-teman Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi-1 saat ini Sdr. Yunus sedang menjalani pidana
di Lapas Madiun karena terlibat tindak pidana penipuan terhadap orang lain.
Sedangkan menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Vidi yang kemudian dibenarkan oleh Sdr.
Yunus, dimana Sdr. Yunus pernah meminta Saksi-2 agar mau memberikan keterangan di
Polres Madiun yang menyatakan bila Terdakwa ikut memukuli Sdr. Yunus saat terjadi
penganiayaan di rumah Saksi-2, tetapi Saksi-2 tidak berkenan memberikan keterangan seperti
itu karena sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa sama sekali tidak ikut melakukan pemukulan
terhadap Sdr. Yunus sewaktu berada dirumah Saksi-2.
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A

Bahwa setelah Majelis menilai bukti Visum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta
persidangan, dapat diyakini bila hasil Visum tersebut sesuai dengan perbuatan penganiayaan
yang dilakukan oleh Sdr. Budiutomo dan Sdr. Suparno yang melakukan pemukulan di bagian
kepala dan wajah Saksi-3, selanjutnya dari hasil Visum tersebut tidak memberikan keterangan
terhadap bahu kiri Saksi-3 yang terkena kibasan topi pet Terdakwa, terhadap hal tersebut
Majelis akan mempertegas pendapatnya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak
pidana dalam perkara ini.
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Sedangkan Sdr Yunus sendiri dipersidangan mengatakan, bahwa yang ia harapakan dari
proses persidangan Terdakwa ini adalah agar Terdakwa mau membayar uang biaya ganti rugi
atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadapnya.

ep

Majelis akan mengemukan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas jika di hubungkan dengan
cara hidup dan kesusilaan Saksi-3 sebagai Saksi korban atau pelapor dalam perkara ini serta
dihubungkan dengan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya
keterangan Saksi-3 tersebut dipercaya, setelah mengkaji dan menilai hal tersebut diperoleh
suatu keterangan tentang keadaan diri Saksi-3 yang mempunyai cara hidup dan etika sosial
yang kurang baik, karena sering bermasalah terutama dalam hal-hal yang menyangkut
bisnisnya sebagai makelar kendaraan, terlebih lagi dalam hal penyelesaian terhadap dugaan
tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, dimana orientasi
penyelesaiannya diinginkan oleh Saksi-3 hanya berupa uang, dengan demikian terhadap
kebenaran akan adanya fakta pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap
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Selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr. Setio Budiutomo Saksi-4 yang menyatakan, bahwa
Saksi-4 dilaporkan oleh Sdr. Yunus karena telah melakukan penganiayaan terhadapnya di
Polres Madiun, kemudian terjadi kesepakatan damai dengan ketentuan Saksi-4 harus
membayar uang kompensasi pengobatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
tetapi Saksi-4 hanya memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah), Saksi-4 mau memberikan uang tersebut dengan pertimbangan agar urusannya
tidak berlarut-larut karena akan merugikan bisnis di perusahaan Saksi-4, menurut Saksi-4
sebenarnya banyak pihak yang telah dirugikan oleh Sdr. Yunus, Saksi-4 juga merasa telah
diperas oleh Sdr. Yunus bersama teman Sdr. Ojon dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang terus mendampingi Sdr. Yunus, namun Sdr. Yunus sudah menerima karmanya
karena saat ini dia sedang di tahan di Lapas Madiun dalam perkara penipuan terhadap orang
lain dan perkara kecelakaan lalulintas.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Umum
Dr. Soedono Madiun yang diambil dalam rangka Pro Yustisi dimana pemeriksaannya
di lakukan pada tanggal 30 Juli 2014 oleh dr. Ivon Bremy selaku dokter jaga pada RSU
Soedono Madiun dengan Hasil Pemeriksaan korban mengalami Bengkak diameter 3 cm pada
kepala samping kanan belakang, Memar pada bawah mata kanan dan sudut samping mata
kiri, serta memar pada bibir bawah, selanjutnya dalam Kesimpulan Diagnosanya dimana
korban mengalami Bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan mata kiri
kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, namun tidak
mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencaharian.

Halaman 23

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

gu

ng

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari
tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim
memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer,
pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Repliek dari Oditur Militer
dan Dupliek dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat
dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

A

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
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2.
Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap
Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan
ini.
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1.
Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur
Militer dalam dakwaan alternatif kedua primair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya,
untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur
tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan atau Pledoinya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
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1.
Bahwa dalam Nota Pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa telah membenarnya
terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Achmad Yunus
Saksi-3, yang dilakukan dengan cara memukulkan topinya kearah bahu kiri Saksi-3.
Atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap adanya perbedaan fakta penganiayaan yang disampaikan Oditur di
dalam Tuntutannya dengan fakta penganiayaan yang disampaikan oleh Panasihat Hukum
Terdakwa dalam Pembelaanya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan
dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
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Atas keadaan dan permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi
sebagai berikut :
Bahwa terhadap keadaan-keadaan diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis akan
mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan
memberatkan pidananya, dan terhadap berat ringannya pidana yang layak dijatuhkan terhadap
Terdakwa Majelis akan dipertimbangkannya lebih lanjut.
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2.
Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat
meringankan diri Terdakwa serta permohonan agar Majelis dapat menjatuhkan putusan yang
seringan-ringannya terhadap Terdakwa.
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari
rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat
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Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer maupun Duplik Penasihat Hukum
Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dimana Oditur menyatakan tetap pada Tuntannya
dan Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaanya, untuk itu Majelis
Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus
bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Saksi-3
menjadi suatu pertimbangan yang mendalam, untuk itu Majelis akan mengemuakan
pendapatnya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana ini.
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Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari
rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

gu

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara
alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

A

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo (2) ke- 1 KUHP :

ub
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Atau
Dakwaan Alternatif Kedua :

Dakwaan Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Barang siapa.
Dengan sengaja dan tanpa hak
Menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain
:
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
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Unsur kesatu :
Unsur kedua :
Unsur ketiga :
Unsur keempat
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Unsur Kesatu : Barang siapa
Unsur Kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama
Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
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Dakwaan Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Dengan sengaja
Unsur ketiga : Menyebabkan rasa tidak enak, sakit atau luka terhadap orang
lain
Unsur keempat :
Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka
Majelis akan memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua,
selanjutnya oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua tersebut disusun secara berlapis atau
Subsideritas yaitu Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider
Pasal 352 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan
Primer terlebuh dahulu.
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Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus
Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu
melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.
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Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang
dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung
jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab,
artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

on

Unsur kesatu : ”Barang siapa”

ep

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
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Disclaimer
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dipersalahkan
atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur
Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan.
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1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui
pendidikan Secaba PK VI di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat
Serda NRP 21990098260877 ditugaskan di Denintel Kodam XVII/Cendrawsih, kemudian
pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 081/DSJ sampai dengan terjadinya perkara ini
Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma, jabatan Bamin Bansus Tim Intel
Korem 081/DSJ.
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A

2.
Bahwa benar berdasarkan Skeppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer, serta
pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan ini sebagaimana
termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini serta keterangan dari para Saksi, bahwa
yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah Terdakwa
Serma Aning Wardoyo Nrp. 21990098260877, anggota Korem 081/DSJ.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
kesatu ”Barang siapa” telah terpenuhi.
Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan tanpa hak “
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3.
Bahwa benar dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
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Menurut M.V.T yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah si pelaku
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang
dimaksud dengan “tanpa hak “ adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan
unsur kesalahan dari si pelaku.

a.
b.
c.
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Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :
Perbuatan yang dilarang.
Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).
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Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet)
yaitu :
a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk)
yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alas an
diadakan ancaman pidana.
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si
Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar
dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan
tersebut.
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijk Heids bewustzijn)
yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa
dituju.

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka
orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.
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Untuk pengetahuan apakah perbuatan si pekau/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan
(Gradasi) yang pertama, kedua dan ketiga. Maka harus diketahui terlebih dahulu apakah
memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan
perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar. Maka apa yang
dilakukan si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (Gradasi) yang pertama, yaitu
suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat
bukti lainya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa
mengantar istrinya yang merupakan teman satu SMA dengan isteri Saksi-4 Sdr. Setio
Budiutomo untuk menghadiri acara reunian di rumah Saksi-4 dan sekira pukul 14.00 WIB
Terdakwa sampai dirumah Saksi-4 yang berada di Jln. Asahan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun,
kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 bercerita tentang peristiwa
dimana ia menerima gadai mobil dari Sdr. Warno yang dibawa oleh Saksi-5, tetapi terjadi
permasalahan dimana uang gadai telah diberikan oleh Saksi-4 tetapi mobilnya tidak ada,
kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-5 lalu Saksi-4 memberitahu apabila
Saksi-5 sedang menyelesaikan masalah gadai mobil tersebut, mendengar hal itu Terdakwa
khawatir apabila Saksi-5 menyelesaikannya secara emosional, selanjutnya Saksi-4 mengajak
Terdakwa pergi untuk menemui Saksi-5 di rumah Sdr. Warno dengan menggunakan mobil
Honda Jazz milik Terdakwa.
2.
Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi bila Saksi-5 dan Sdr. Suparno Saksi-1
berada di rumah kakaknya Sdr. Sarmin teman dari Sdr. Warno di daerah Caruban, kemudian
Terdakwa dan Saksi-4 meluncur ketempat tersebut, setelah sampai di rumah saudaranya Sdr.
Warno kemudian Terdakwa membicarakan permasalahan tersebut agar diselesaikan secara
baik-baik, lalu Sdr. Warno bersedia mengembalikan uang Saksi-4 namun saat itu baru sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kekurangannya akan dikembalikan pada esok
harinya, setelah uang diserahkan selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 pulang
ke rumah Saksi-4.
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3.
Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Budiutomo terjadi pembicaraan diantara
Terdakwa dan teman-teman mempertanyakan apa yang menjadi penyebab kegagalan gadai
mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa,
dan Saksi-1 dengan mengendari mobil Honda Jaz Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 karena ia
sebagai perantara dari pihak Sdr. Warno, setelah sampai di rumah Saksi-3, Saksi-5 dan
Saksi-1 masuk lebih dahulu kedalam rumah disusul kemudian oleh Terdakwa dan terakhir
Saksi-4.

4.
Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 sedang berada sendirian
dirumahnya di Ds. Bongsopotro RT.11 RW.03 Kec. Saradan Kab. Madiun, tiba-tiba Saksi-5
datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4, Saksi-1 dan
Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “Nus kamu tega sekali
menipu teman sendiri !”, sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa juga mengibaskan topi
pet preman yang dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali,
mendapat perlakukan seperti itu Saksi-3 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan
“Kamu kan kenal Ambar !”, belum sempat dijawab Saksi-3 namun secara tiba-tiba Terdakwa
melihat Saksi-4 yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu langsung memukul Saksi-3
kearah wajah dan kepala wajah Saksi-3 berkali-kali sampai Saksi-3 terjatuh kemudian Saksi-4
juga menendang diikuti oleh Saksi-1 yang juga ikut menendang Saksi-3, melihat hal tersebut
Terdakwa dan Saksi-5 melerai pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-3 di angkat untuk
berdiri kemudian Saksi-3 menjelaskan permasalahannya dan mengatakan bila uangnya ada
dengan Sdr. Vidi yang juga terlibat masalah gadai mobil tersebut, hal tersebut Saksi-3 katakan
untuk menghindari lagi pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa
dan rekan-rekan kerumah Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun, kemudian Terdakwa
pergi membawa Saksi-3 kerumah Sdr. Vidi Saksi-2.
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5.
Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi-2 sangat terkejut dengan kedatangan
para tamu tersebut, dimana Saksi-2 melihat Saksi-3 dalam keadaan lemah dan muka penuh
lebam, kemudian Saksi-2 duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa
menanyakan permasalahan gadai mobil antara Sdr. Warno dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2
menjelaskan perannya dalam peristiwa tersebut dimana Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti
tentang gadai mobil itu dan tidak mengetahui tentang uang gadai, Saksi-2 hanya dimintai
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat
bukti lainya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :
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6.
Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 langsung
menendang Saksi-3 dikuti oleh Saksi-4 yang melakukan pemukulan di bagian kepala, Saksi-2
melihat Saksi-4 mengambil sebuah hiasan batu berbentuk seperti sebuah telur di dekat meja
tamu yang terbuat dari marmer lalu Saksi-4 menakuti Saksi-3 dengan pura-pura akan
memukulkannya kekepala Saksi-3, melihat kegaduhan tersebut isteri Saksi-2 sempat
menangis.
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7.
Banwa benar selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf
kepada Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah
Saksi-2, saat terjadinya penganiayaan rumahnya Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan
Saksi-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, bahkan Terdakwa dan Saksi-2
berupaya menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4.
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1.
Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-3 Sdr. Yunus di rumahnya di
Ds. Bongsopotro RT.11 RW.03 Kec. Saradan Kab. Madiun pada tanggal 30 Juli 2014 sekira
pukul 17.00 WIB dan dirumah Saksi-2 Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun tanggal
30 Juli 2014 sekira pukul 17.30 WIB.
2.
Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-1 yang melakukan
pemukulan terhadap Saksi-3 di bagian kepala dan wajahnya yang mengakibatkan Saksi-3
mengalami bengkak dan memar di bagian wajahnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum
dalam perkara ini.
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Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
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3.
Bahwa berdasarkan pembuktian materil yang diperoleh dipersidangan Terdakwa dengan
sengaja dan tanpa hak telah melakukan pemukulan atau mengibaskan topi petnya kearah bahu
Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali sewaktu berada di rumah Saksi-3.
Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.
Unsur ketiga

: “ Menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain “.

Bahwa menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak
sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu
perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak
kesehatan orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan
cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan
rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar,
menginjak dan lain sebagainya.
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat
bukti lainya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 sedang
berada sendirian dirumahnya di Ds. Bongsopotro RT.11 RW.03 Kec. Saradan Kab. Madiun,
tiba-tiba Saksi-5 datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4,
Saksi-1 dan Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “Nus
kamu tega sekali menipu teman sendiri !”, sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa juga
mengibaskan topi pet preman yang dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3 sebanyak 3
(tiga) kali, mendapat perlakukan seperti itu Saksi-3 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa
mengatakan “Kamu kan kenal Ambar !”, belum sempat dijawab Saksi-3 namun secara tibatiba Terdakwa melihat Saksi-4 yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu langsung
memukul Saksi-3 kearah wajah dan kepala wajah Saksi-3 berkali-kali sampai Saksi-3 terjatuh
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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oleh Sdr. Warno dan Saksi-1 untuk mengantar mereka kesebuah rumah Joglo di daerah
Caruban.
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2.
Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi-2 sedang berada dirumahnya tiba-tiba
kedatangan tamu yaitu Saksi-3 dan 4 (empat) orang yang tidak Saksi-2 kenal dengan
mengendarai mobil Honda Jazz, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan para tamu tersebut
masuk kedalam rumah dimana saat itu ada juga isteri dan anak Saksi-2.
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4.
Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 langsung
menendang Saksi-3 dikuti oleh Saksi-4 yang melakukan pemukulan di bagian kepala, Saksi-2
melihat Saksi-4 mengambil sebuah hiasan batu berbentuk seperti sebuah telur di dekat meja
tamu yang terbuat dari marmer lalu Saksi-4 menakuti Saksi-3 dengan pura-pura akan
memukulkannya kekepala Saksi-3, melihat kegaduhan tersebut isteri Saksi-2 sempat
menangis.
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3.
Bahwa benar Saksi-2 sangat terkejut dengan kedatangan para tamu tersebut, dimana
Saksi-2 melihat Saksi-3 dalam keadaan lemah dan muka penuh lebam, kemudian Saksi-2
duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan permasalahan gadai
mobil antara Sdr. Warno dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2 menjelaskan perannya dalam
peristiwa tersebut dimana Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti tentang gadai mobil itu dan
tidak mengetahui tentang uang gadai, Saksi-2 hanya dimintai tolong oleh Sdr. Warno untuk
mengantarnya kesebuah rumah Joglo di daerah Caruban.
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5.
Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf
kepada Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah
Saksi-2, saat terjadinya penganiayaan rumahnya Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan
Saksi-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, bahkan Terdakwa dan Saksi-2
berupaya menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4.

6.
Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi-3 langsung membuat
Laporan Polisi di Polres Madiun selanjutnya Saksi-3 di rujuk ke RSU Soedono Madiun untuk
di lakukan Visum, selanjutnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSU. Dr.Soedono
Madiun Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr.
Ivon Bremy selaku dokter jaga yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dengan hasil
pemeriksaan, korban mengalami ; Bengkak diameter 3 cm pada kepala samping kanan
belakang, memar pada bawah mata kanan dan sudut samping mata kiri, serta memar pada
bibir bawah, selanjutnya dalam Kesimpulan Diagnosanya dimana korban mengalami
Bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan mata kiri kanan, kerusakan
tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit
atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
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Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa telah memukulkan atau mengibaskan topi pet preman yang
dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, dan reaksi dari Saksi-3
mendapat perlakukan seperti itu hanya diam saja.
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2.
Bahwa secara kwantitas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi-3 hanya dengan melakukan satu kali perbuatan berupa sebagaimana yang telah
diterangkan diatas, selanjutnya jika dilihat dari kwalitas perbuatan Terdakwa dimana
perbuatan tersebut tidak menimbulkan reaksi dari Saksi-3, namun penganiyaan yang
mengakibatkan terjadinya lebam dan memar pada wajah Saksi-3 dapat diyakini sebagai akibat
dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-1.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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kemudian
Saksi-4 juga menendang diikuti oleh Saksi-1 yang juga ikut menendang Saksi-3,
melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi-5 melerai pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-3
di angkat untuk berdiri kemudian Saksi-3 menjelaskan permasalahannya dan mengatakan bila
uangnya ada dengan Sdr. Vidi yang juga terlibat masalah gadai mobil tersebut, hal tersebut
Saksi-3 katakan untuk menghindari lagi pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Saksi-3
mengajak Terdakwa dan rekan-rekan kerumah Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun,
kemudian Terdakwa pergi membawa Saksi-3 kerumah Sdr. Vidi Saksi-2.

Halaman 29

ep
u

b

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

ng

A

gu

4.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bila penganiayaan
yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 adalah penganiayaan yang sangat ringan
sifatnya karena tidak menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi-3, selanjutnya Majelis
berkeyakinan dengan kwalitas perbuatan Terdakwa dan akibat yang diderita oleh Saksi-3
karenanya belum memenuhi ketentuan dalam penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer dalam Tuntutannya dan
dibenarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang menyatatakan bila unsur
ketiga “Menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain“ telah terpenuhi haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam
dakwaan alternatif kedua primer tersebut diatas tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya
dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.
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Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
ketiga “Menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain“ tidak terpenuhi.
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Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua primer
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka dakwaan
alternatif kedua primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primer,
maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer Pasal 351 ayat (1)
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan
membuktikan dakwaan alternatif kedua subsider Pasal 352 ayat (1) KUHP.
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Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua subsider Pasal 352
ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

ub

1.
Bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam dakwaan alternatif kedua subsider
ini adalah sebagaimana unsur “Barang siapa” pada dakwaan alternatif kedua primer yang
dalam hal ini adalah Terdakwa Serma Aning Wardoyo Nrp. 21990098260877.
2.
Bahwa dalam pembuktian unsur “Barang siapa” pada dakwaan alternatif kedua primer,
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur “Barang siapa” tersebut, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan.
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Unsur kesatu : ”Barang siapa”
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Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan tanpa hak “
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3.
Bahwa oleh karena secara kwalitas unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan
alternatif kedua primer sama dengan unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan alternatif
kedua subsider, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” dakwaan alternatif
kedua subsider-pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum
et Repertum Saksi-3, dan dihubungkan dengan kwalitas perbuatan Terdakwa, maka perbuatan
Terdakwa tersebut tidak menimbulkan bekas atau luka atau bengkak atau memar atau rasa
sakit yang berlebihan terhadap Saksi-3, dan secara keseluruhan dalam kesimpulan Visumnya,
apa yang diderita oleh Saksi-3 dinyatakan dokter “Tidak mengakibatkan penyakit atau
halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian”.
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2.
Bahwa dalam pembuktian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak ” pada dakwaan
alternatif kedua primer, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur “
Dengan sengaja dan tanpa hak ” tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga

: “ Menyebabkan rasa tidak enak, sakit atau luka terhadap orang lain

Bahwa menyebabkan rasa tidak enak itu merupakan akibat yang diderita oleh korban
sebagai akibat dari adanya perbuatan phisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban
yang menimbulkan rasa tidak enak/nyaman pada tubuh orang tersebut.

ep

Bahwa menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak
sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu
perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak
kesehatan orang lain.
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3.
Bahwa oleh karena unsur kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak ” dalam dakwaan
alternatif kedua primer sama dengan unsur kesatu “Dengan sengaja dan tanpa hak ” dalam
dakwaan alternatif kedua subsider, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja
dan tanpa hak ” dakwaan alternatif kedua subsider-pun telah pula terbukti secara sah dan
meyakinkan.
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Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan
cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan
rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar,
menginjak dan lain sebagainya.
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat
bukti lainya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1.
Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 sedang
berada sendirian dirumahnya di Ds. Bongsopotro RT.11 RW.03 Kec. Saradan Kab. Madiun,
tiba-tiba Saksi-5 datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4,
Saksi-1 dan Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “Nus
kamu tega sekali menipu teman sendiri !”, sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa juga
mengibaskan topi pet preman yang dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3 sebanyak 3
(tiga) kali, mendapat perlakukan seperti itu Saksi-3 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa
mengatakan “Kamu kan kenal Ambar !”, belum sempat dijawab Saksi-3 namun secara tibatiba Terdakwa melihat Saksi-4 yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu langsung
memukul Saksi-3 kearah wajah dan kepala wajah Saksi-3 berkali-kali sampai Saksi-3 terjatuh
kemudian Saksi-4 juga menendang diikuti oleh Saksi-1 yang juga ikut menendang Saksi-3,
melihat hal tersebut Terdakwa dan Saksi-5 melerai pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-3
di angkat untuk berdiri kemudian Saksi-3 menjelaskan permasalahannya dan mengatakan bila
uangnya ada dengan Sdr. Vidi yang juga terlibat masalah gadai mobil tersebut, hal tersebut
Saksi-3 katakan untuk menghindari lagi pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Saksi-3
mengajak Terdakwa dan rekan-rekan kerumah Sdr. Vidi di Desa. Klecoro Mejayan Madiun,
kemudian Terdakwa pergi membawa Saksi-3 kerumah Sdr. Vidi Saksi-2.
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2.
Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi-2 sedang berada dirumahnya tiba-tiba
kedatangan tamu yaitu Saksi-3 dan 4 (empat) orang yang tidak Saksi-2 kenal dengan
mengendarai mobil Honda Jazz, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan para tamu tersebut
masuk kedalam rumah dimana saat itu ada juga isteri dan anak Saksi-2.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In
do
ne
si
a

1. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak ” dalam dakwaan
alternatif kedua subsider ini adalah sebagaimana unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak ” pada
dakwaan alternatif kedua primer yang dalam hal ini adalah adalah si pelaku menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan
“tanpa hak “ adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan
dari si pelaku.
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4.
Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 langsung
menendang Saksi-3 dikuti oleh Saksi-4 yang melakukan pemukulan di bagian kepala, Saksi-2
melihat Saksi-4 mengambil sebuah hiasan batu berbentuk seperti sebuah telur di dekat meja
tamu yang terbuat dari marmer lalu Saksi-4 menakuti Saksi-3 dengan pura-pura akan
memukulkannya kekepala Saksi-3, melihat kegaduhan tersebut isteri Saksi-2 sempat
menangis.
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6.
Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi-3 langsung membuat
Laporan Polisi di Polres Madiun selanjutnya Saksi-3 di rujuk ke RSU Soedono Madiun untuk
di lakukan Visum, selanjutnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSU. Dr.Soedono
Madiun Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr.
Ivon Bremy selaku dokter jaga yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dengan hasil
pemeriksaan, korban mengalami ; Bengkak diameter 3 cm pada kepala samping kanan
belakang, memar pada bawah mata kanan dan sudut samping mata kiri, serta memar pada
bibir bawah, selanjutnya dalam Kesimpulan Diagnosanya dimana korban mengalami
Bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan mata kiri kanan, kerusakan
tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit
atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
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5.
Banwa benar selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf
kepada Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan rumah
Saksi-2, saat terjadinya penganiayaan rumahnya Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan
Saksi-5 ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, bahkan Terdakwa dan Saksi-2
berupaya menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4.

7.
Bahwa benar sebagai akibat dari pukulan atau kibasan dari topi pet Terdakwa yang
mengenai bahu kiri Saksi-3, Saksi-3 merasakan panas pada tubuh yang terkena pukulan topi
tersebut, tetapi saat itu Saksi-3 hanya diam saja.
Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
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ub

2.
Bahwa secara kwalitas perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan sakit yang
berlebihan atau luka pada tubuh Saksi-3, namun perbuatan itu telah mengakibatkan perasaan
tidak enak berupa panas yang terjadi pada bagian tubuh Saksi-3 yang terkena pukulan topi
Terdakwa.
Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
ketiga “Menyebabkan rasa tidak enak atau sakit terhadap orang lain“ telah terpenuhi.
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1.
Bahwa benar sebagai akibat dari pukulan atau kibasan dari topi pet Terdakwa yang
mengenai bahu kiri Saksi-3, Saksi-3 merasakan panas pada tubuh yang terkena pukulan topi
tersebut, tetapi saat itu Saksi-3 hanya diam saja.
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Bahwa pengertian dari unsur keempat “ Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat
yang dari perbutan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit
yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan
yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit
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R

Unsur keempat :
“Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa benar Saksi-2 sangat terkejut dengan kedatangan para tamu tersebut, dimana
Saksi-2 melihat Saksi-3 dalam keadaan lemah dan muka penuh lebam, kemudian Saksi-2
duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan permasalahan gadai
mobil antara Sdr. Warno dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2 menjelaskan perannya dalam
peristiwa tersebut dimana Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti tentang gadai mobil itu dan
tidak mengetahui tentang uang gadai, Saksi-2 hanya dimintai tolong oleh Sdr. Warno untuk
mengantarnya kesebuah rumah Joglo di daerah Caruban.
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Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat
bukti lainya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :
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2.
Bahwa benar setelah Saksi-3 dan rombongan Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Vidi
Saksi-2, ditengah perjalanan Saksi-3 minta diturunkan dari kendaraan yang mereka tumpangi,
selanjutnya Saksi-3 memberitahukan peristiwa penganiayaan tersebut kepada temannya yaitu
Sdr. Kojek teman Saksi-3 yang bekerja disebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
kemudian bersama dengan Sdr. Kojek Saksi-3 melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke
Polres Maidun, Saksi-3 sengaja tidak melapornya ke Polsek Caruban karena di Polres Madiun
ada teman Sdr.Kojek yang bisa membantu Saksi-3.
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1.
Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 sedang
berada sendirian dirumahnya di Ds. Bongsopotro RT.11 RW.03 Kec. Saradan Kab. Madiun,
tiba-tiba Saksi-5 datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4,
Saksi-1 dan Terdakwa, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “Nus
kamu tega sekali menipu teman sendiri !”, sambil mengatakan hal tersebut Terdakwa juga
mengibaskan topi pet preman yang dipakainya yang mengenai bahu kiri Saksi-3 sebanyak 3
(tiga) kali, dan Saksi-3 merasakan panas pada tubuhnya yang terkena pukulan topi tersebut
namun saat itu Saksi-3 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kamu kan kenal
Ambar !”, belum sempat dijawab Saksi-3 namun secara tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-4
yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu langsung memukul Saksi-3 kearah wajah dan
kepala wajah Saksi-3 berkali-kali sampai Saksi-3 terjatuh kemudian Saksi-4 juga menendang
diikuti oleh Saksi-1 yang juga ikut menendang Saksi-3, melihat hal tersebut Terdakwa dan
Saksi-5 melerai pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-3 di angkat untuk berdiri baru
kemudian Saksi-3 menjelaskan permasalahannya.
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3.
Bahwa benar setelah membuat Laporan Polisi di Polres Madiun selanjutnya Saksi-3 di
rujuk ke RSU. Soedono Madiun untuk di lakukan Visum et Repertum, selanjutnya sesuai
dengan hasil Visum et Repertum dari RSU. Dr.Soedono Madiun Nomor : 445/110/303/2014
tanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ivon Bremy selaku dokter jaga yang
melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dengan hasil pemeriksaan ; Terdapat bengkak
diameter 3 cm pada kepala samping kanan belakang, memar pada bawah mata kiri dan sudut
samping mata kiri, serta memar pada bibir bawah, dan pada Diagnosa Kesimpulannya
terhadap diri Saksi-3 menderita ; Bengkak kepala samping kanan dan memar bibir bawah dan
mata kiri kanan, yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, dimana hal tersebut tidak
mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau
pencaharian.
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1
Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, pada bahu kiri Saksi-3 yang terkena
pukulan topi pet Terdakwa tidak ada tanda bekas pukulan, tetapi menurut Saski-3 hanya
menimbulkan rasa pasa saja.

ep

2.
Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 tidak pernah di rawat
inap atau opname di Rumah Sakit dan akibat puklan topi Terdakwa tersebut tidak sampai
menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh Saksi-3 dan hasil Visum
Saksi-3 juga telah menyatakan bila hal tersebut “Tidak mengakibatkan penyakit atau
halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian”, dengan mendasari fakta
hukum tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatagorikan
sebagai penganiyaan yang sangat ringan sifatnya.
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Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur
keempat “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau pencaharian”, telah terpenuhi.
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Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai
berikut :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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suatu penyakit, namun sipenderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencahariannya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana : “ Penganiayaan secara bersama-sama “, sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam dakwaan alternatif kedua primer Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP

A

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primer,
maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsider tersebut diatas dan selama pemeriksaan
dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri
Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penganiayaan ringan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan
alternatif kedua subsider Pasal 352 ayat (1) KUHP.
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada
Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili
perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa
serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1.
Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa terlibat dalam permasalahan gadai
menggadai mobil antara Sdr. Setio Budiutomo dan Serda Ambar dengan Sdr. Warno dan Sdr.
Achmad Yunus karena ikatan emosional pertemanan diantara Terdakwa dengan Serda Ambar
dan Sdr. Budiutomo, dengan maksud Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut
secara baik-baik.
2.
Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahan
tersebut secara baik-baik, bahkan kehadiran Terdakwa telah memberikan kepercayaan diri
dan emosi yang tingggi bagi Sdr. Budiutomo dan Sdr. Suparno hingga mereka melakukan
penganiayaan terhadap Sdr. Yunus.
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3.
Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.
Yunus dengan menggunakan topi ke bahu kiri Saksi-3 merupakan cerminan sifat Terdakwa
tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga tanpa disadarinya perbuatan tersebut
memancing rekannya untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yunus.
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4.
Bahwa akibat dari pemuklan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut meski tidak
menimbulkan efek atau akibat yang fatal terhadap tubuh Sdr. Yunus dan hanya menimbulkan
rasa tidak enak berupa panas pada bahu kiri Saksi-3 yang terkena pukulan topi tersebut,
namun dilain sisi perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penyelesaian permasalahan
menjadi lebih besar karena kemudian Sdr. Yunus mengalami penganiayaan oleh Sdr.
Budiutomo dan Sdr. Suparno hingga permasalahannya diproses dipersidangan.
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Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah
semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua
subsider telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bila dakwaan alternatif kedua
subsider Oditur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
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1.
Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan sehingga
mempermudah jalannya pemeriksaan.

Bahwa Saksi korban Sdr. Achmad Yunus telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa.
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4.
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2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
mengulanginya lagi.
3.
Selama menjadi prajurit TNI Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman
disiplin.

ep

1.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan topi ke
bahu kiri Saksi-3 telah memicu emosi dari Sdr. Setio Budiutomo dan Sdr. Suparno untuk
melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Achmad Yunus.
2.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Satuannya khususnya di mata Sdr. Achmad
Yunus.
3.
Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Delapan Wajib TNI, kususnya butir
kedua “Bersikap sopan santun terhadap rakyat” dan butir ke tujuh “Tidak sekali-kali menakuti
dan menyakiti hati rakyat”.
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Hal-hal yang memberatkan :
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Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara
umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,
kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah
dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga
kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia
dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga
serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan
menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
pemidanaan sebagimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap tindak pidana yang
telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta halhal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat
mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku.
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Menimbang, setelah Majelis memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang
bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dengan
mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfatannya, bahwa perbuatan
Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul atau mengibaskan topi
petnya kearah bahu kiri Sdr. Achmad Yunus merupakan tindakan yang tidak sepatutnya
terjadi, karena niat Terdakwa terlibat dalam masalah tersebut adalah untuk menyelesaikannya
secara baik-baik, seharusnya dengan kedudukan dan jabatan yang dimilikinya ia mampu
menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan norma kepatutan dan norma hukum yang
berlaku bukan dengan mengedepankan rasa emosi atau egoisme semata.
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Menimbang, bahwa Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang tidak pernah bermasalah
selama masa dinasnya seharusnya dengan predikat tersebut serta dengan pengalaman dan
kemampuan intelijen yang dimiliki oleh Terdakwa ia mampu memperkirakan bahwa
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas
diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :
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Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dirasakan patut dan layak untuk dijatuhkan
terhadap diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan
kemanfatannya yang mendasari kepentingan korban, Terdakwa dan kepentingan militer
dalam hal ini Kesatuan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan
bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan
dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana
bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau
pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan
untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhari-hati dalam melakukan
segala tindakannya, dilain sisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan
Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa
percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih
bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.
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Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan
Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa surat :
1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus
2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani
untuk membayar biaya perkara.
Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
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Bahwa bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut merupakan akibat penganiayaan yang
diderita oleh Sdr. Achmad Yunus pada tanggal 30 Juli 2014 yang dijadikan sebagai barang
bukti dalam perkara Terdakwa, dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan
sebagai kelengkapan dalam berkas perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa
barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

MENGADILI
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Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Alternatif Kedua Primer tersebut di atas.
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1.
MenyatakanTerdakwa tersebut di atas yaitu : aning wardoyo, Serma NRP.
21990098260877, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer “ Penganiayaan secara bersama-sama ”.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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tindakannya
yang melakukan pemukulan dengan menggunakan topi petnya ketubuh Sdr.
Achmad Yunus dapat membuat perasaan tidak enak atau tidak nyaman terhadap Sdr. Achmad
Yunus dan seharus Terdakwa dapat memperkirakan bila tindakannya tersebut dapat
memancing emosi dari rekan-rekannya yang lain, bahwa setelah tindak pidana tersebut terjadi
barulah Terdakwa menyadari akan kesalahnnya dan kemudian Terdakwa meminta permohoan
maaf dari Sdr. Achmad Yunus yang selanjutnya telah dimaafkan oleh Sdr. Achmad Yunus,
dilain sisi meskipun Sdr. Achmad Yunus menyadari bila perbuatan Terdakwa terhadap
dirinya tidak menimbulkan akibat yang fatal namun karena adanya tujuan atau kepentingan
lain yang diinginkan Sdr. Achmad Yunus sehingga permasalahn tersebut sampai pada proses
persidangan.
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4.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

gu

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari
ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu
perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam
Pasal 8 UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

A

5.
Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum
Nomor : 445/110/303/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H., LETKOL CHK
NRP.1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H., MAYOR SUS
NRP.528375 dan TATANG sUJANA KRIDA, S.H., MAYOR CHK NRP.11020000960372
masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai 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 diatas, Oditur Militer MALIKI,
S.H., M.H., MAYOR SUS NRP.512125, Penasihat Hukum HERI ROHANZAH, S.H.,
MAYOR Chk NRP. 11010009980374, Panitera PAIJA, s.h., kapten CHK
NRP.2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.
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6.
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

HAKIM KETUA

CAP/TTD

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP.1910017000664
HAKIM ANGGOTA-II

TTD

TTD

JONARKU, S.H.
Mayor Sus NRP 528375

Tatang Sujana Krida, S.H.
MAYOR Chk NRP 11020000960372
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PAIJA, s.h.
kapten CHK NRP 2920087110870
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KAPTEN CHK NRP.2920087110870
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Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA
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Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : aning wardoyo, Serma NRP.
21990098260877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsider : “ Penganiayaan ringan “.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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