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KATAPENGANTAR

Buku Himpunan Komentar Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, memuat komentar atau kritik para akademis hukum dari
berbagai Perguruan Tinggi terhadap putusan pidana dan perdata yang
sudah dibukukan terlebih dahulu. Putusan yang dikomentari/dikritisi
tersebut adalah putusan pidana dan perdata tingkat pertama dan banding
yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Maksud dan tujuan diterbitkannya buku Himpunan Komentar Perguruan
Tinggi adalah :
1.

Sebagai sarana untuk melibatkan Perguruan Tinggi cq Fakultas
Hukum, sehingga mahasiswa dan dosen dapat melihat/memahami
sebagaimana perbedaan Hukum dalam konteks idealis (akademis)
dan praktis (pengadilan) melalui perkara yang diperiksa dan diputus
oleh hakim.

2.

Melalui keberadaan buku ini, para praktisi dan akademisi dapat
melalukan kajian hukum yang bersifat eksaminatif, yang sekaligus
sebagai sarana kritis terhadap kekurangan para hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara pidana.

3.

Hakim yang putusannya dikomentari/dikritik dapat melakukan
kajian ulang atas kekeliruan pertimbangan dan putusan yang
diambilnya, sehingga dalam perkara sejenis di masa mendatang dapat
diperbaiki.

Demikianlah buku Himpunan Komentar Perguruan Tinggi diadakan,
dan tidak tettutup kemungkinan adanya kelemahan dan kekurangan.
Untuk itu diharapkan masukan-masukan yang bersifat kritis dari berbagai

i

pihak, sehingga buku Himpunan Komentar Perguruan Tinggi pada edisi
berikutnya dapat semakin baik dan berkualitas.

Jakarta, Juni 2006
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PEMALSUAN M EREK MIKASA

•

•

Jaksa mendakwa Terdakwa Mr. San Chan Nam, berdasarkan
dakwaan sebagai berikut:
-

Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek
terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk
barang atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan
lain.

-

Terdakwa membuat atau memproduksi bola b a s k e t,
sebanyak 100 (seratus) buah, bola sepak sebanyak 11.000
(sebelas ribu) buah, bola voly sebanyak 6000 (enam ribu)
buah yang keseluruhannya bermerek Mikasa, dimana
yang berhak atas penggunaan merek Mikasa tersebut
adalah Myojyo Rubber Industry Co.Ltd Singapore yang
diwakili oleh kantor perwakilan Jakarta dan telah
mendaftarkan penggunaan Mikasa merek tersebut ke
D irektorat Jenderal Hak Cipta Paten dan M erek
Departemen Kehakiman RI tanggal 31 Agustus 1994
dengan nomor Pendaftaran 345321.

-

Perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai :
“Menggunakan merek secara keseluruhan tanpa hak” ,
yang diatur dan diancam berdasarkan pasal 81 Undangundang Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang
merek.

Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim atas perbuatan yang
didakwakan Jaksa terhadap terdakwa, antara lain adalah :
-

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti
menggunakan Merek secara keseluruhan tanpa hak.
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-

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum
Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3
(tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh
puluh lima juta rupiah).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI
N0.56/PID/B/2000/PN.BKS
Terdakwa:
Mr. Sang Chan Nam, Warga Negara Korea Selatan (Seoul), Umur/
tanggal lahir 59 tahun/10 Maret 1941, Jenis kelamin Laki-laki, Agama
Budha, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kones Taeya Industry, Tempat
tinggal Taman Berdikari Sentosa Blok F-7 atau Taman Berdikari Sentosa
Blok K/4 Jalan Pemuda Jakarta Timur.
DAKW AAN:
Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2000
yang dengan berbagai alasan dan argumentasi memohon agar Majelis
Hakim melalui replik ini supaya :
1.

M enolak pembelaan saudara Penasehat Hukum sebagai bahan
pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusannya.

2.

Mengabulkan isi tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bekasi yang telah dibacakan pada sidang tanggal
18 Juli 2000.

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal
13 September 2000 yang isi pokoknya memohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan:
1.
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Menyatakan Terdakwa Mr. Sang Chan Nam tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “Menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain/badan
hukum lain untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis
yang diproduksi dan atau diperdagangkan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 81 Undang-undang No.14 tahun
1997 tentang Merek.
2.

Membebaskan Terdakwa Mr. Sang Chan Nam dari segala tuntutan
hukum (ontslag van alle rechrvervolging).

3.

Mengembalikan barang bukti perkara seluruhnya kepada Terdakwa
Mr. Sang Chan Nam, kecuali 1 (satu) bundel surat perjanjian antara
pihak Sunrise & Co dan Myojyo Rubber Industry Co. Ltd (tetap
dilampirkan dalam berkas perkara).

4.

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

5.

Bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada
negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan
dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:
Bahwa ia Terdakwa Sang Chan Nam pada hari dan tanggal yang
tidak dapat ditentukan dengan pasti setidak-tidaknya pada hari yang ada
dalam tahun 1997 dan tahun 1998, bertempat di PT. KONES TAEYA
INDUSTRY di Jalan Raya Setu Kampung Rawa Banteng Mekar Sari
Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk
barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yaitu
membuat atau memproduksi bola basket sebanyak 100 (seratus) buah,
bola sepak sebanyak 11.000 (sebelas ribu) buah, bola volley sebanyak
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6.000 (enam ribu) buah yang keseluruhannya bermerekan Mikasa dimana
yang berhak atas penggunaan atas merek Mikasa tersebut adalah
MYOJYO RUBBER INDUSTRY Co. Ltd Singapore yang diwakili oleh
kantor perwakilan Jakarta yang beralamatkan di Lantai 22 BBD Plaza
Jalan Imam Bonjol Jakarta dan telah mendaftarkan penggunaan Merek
Departemen Kehakiman RI tanggal 31 Agustus 1994 dengan Nomor
Pendaftaran : 345321, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara antara lain sebagai berikut:
Pada awalnya PT. KONES TAEYA INDUSTRY yang menjadi
tanggung jawab Terdakwa menjadi rekanan dari SUNRISE AND CO
PE LTD sejak tahun 1995 untuk pembuatan bola bermerekan MIKASA
antara lain bola volley jenis SPIKER SUPER GOLD, MG COMPETI
TION GOLD, MG COMPETITION dan sedangkan untuk bola kaki jenis
PLAY OFF, ROMA, GOLD CUP, PENALTY, GENOVA, MEXICO,
BRAIL, GOAL (size 4) GOAL MASTER (size 4) dan GOAL MASTER
(size 5) dimana Terdakwa tanpa izin dan persetujuan SUNRISE AND
CO PTE LTD yang mempunyai lisensi pemegang merek Mikasa di In
donesia membuat dan memproduksi bola di luar order/pesanan yaitu
m em buat bola jenis VW L 210, SW L 310, BASKET BA LL
HANLASTED, FT-5, FX-5, VL 200, SWL 310 S, S 5-LP, ROMA With
out SUNRISE logo yang seharusnya bola-bola yang dibuat dan
diproduksi Terdakwa di luar order tersebut hanya MYOJYO RUBBER
IN D U STR Y CO LTD JAPAN yang berhak m embuat dan
memproduksinya di Jepang dan para lisensi dari MYOJYO RUBBER
INDUSTRY CO LTD JAPAN tidak berhak atas pembuatan atau
memproduksi bola yang dibuat Terdakwa di luar order/pesanan.
Bahwa bola-bola yang dibuat oleh Terdakwa di luar order/pesanan
SUNRISE AND CO PTE LTD banyak perbedaan yang mencolok antara
lain pentil bola yang dibuat Terdakwa di luar bola sedangkan pentil pada
bola yang dibuat oleh MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JA
PAN untuk bola yang bermerekan MIKASA mempunyai standar pentil
ada didalam bola.
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Bahwa untuk bola basket jenis HANDLASTED yang dibuat oleh
Terdakwa bermerekan MIKASA baik SUNRISE and CO PTE LTD tidak
pernah pesan/order dari Terdakwa dan bola basket bermerekan MIKASA
yang distandartkan MIKASA MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD
JAPAN.
Bahwa untuk bola kaki yang dibuat oleh Terdakwa jenis SWL 310,
FX-5, FT-5 seharusnya hanya dapat di produksi oleh MYOJYO
RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN dan Terdakwa dalam membuat
jenis ini ada perbedaan spesifikasi yang mencolok yaitu MIKASA
MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN tidak pernah ada
kerja sama dengan FIFA dan penggunaan logo FIFA harus seizin FIFA.
Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui membuat bola palsu
bermerekan MIKASA di luar pesanan atau order dari SUNRISE CO
PTE LTD pada tanggal 9 Oktober 1998 sekitar jam 13.00 WIB dan
sebelumnya SUNRISE AND CO PTE LTD mendapat teguran tertulis
dari MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN dimana teguran
tersebut diedarkan kepada para pemegang Lisensi merek MIKASA yang
isinya antara lain ada peredaran bola jenis FT-5 di Negara Mesir (EGYPT)
dan di luar standart/spesifikasi yang di produksi MYOJYO RUBBER
INDUSTRY CO LTD JAPAN dan peredaran bola tersebut di luar
jangkauan lisensi yang diberikan MYOJYO INDUSTRY CO LTD
JAPAN kepada SUNRISE AND CO PTE LTD yang hanya dapat
memasarkan di wilayah INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPORE,
HONGKONG, INDIA, VIETNAM, dan BRUNEI.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat/memproduksi serta
memasarkan sendiri bola yang bermerekan MIKASA pihak SUNRISE
AND CO PTE LTD/MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN
merasa dirugikan selaku pemegang merek MIKASA.
Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam
pidana melanggar pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No. 14
tahun 1997 tentang merek.
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SUBSIDAIR:
Bahwa ia Terdakwa Mr. Sang Chan Nam pada waktu dan tempat
seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan
merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang
atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yaitu
membuat atau memproduksi bola basket sebanyak 100 (seratus)
buah, bola sepak sebanyak 11.000 (sebelas ribu) buah, bola valley
sebanyak 6.000 (enam ribu) buah yang keseluruhannya bermerekan
Mikasa dimana yang berhak atas penggunaan atas merek Mikasa
tersebut adalah MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTS JAPAN
sedangkan untuk lisensi di Indonesia baik memproduksi dan
memperdagangkan di Indonesia adalah SUNRISE And Co Pte Ltd
Singapore yang diwakili oleh Kantor perwakilan Jakarta yang
beralamatkan Lantai 22 BBD Plaza Jalan Imam Bonjol Jakarta dan
telah mendaftarkan penggunaan merek Mikasa tersebut ke Direktoral
Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI
tanggal 31 Agustus 1994 dengan Nomor Pendaftaran : 345321,
perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut:
Pada awalnya PT. KONES TAEYAINDUSTRY CO PTE LTD sejak
tahun 1995 untuk pembuatan bola bermerekan MIKASA antara lain
Bola Volley jenis SPIKER, SPIKER GOLD, SPIKER SUPER
GOLD, MG COMPETITION GOLD, MG COMPETITION dan
sedangkan untuk bola kaki jenis PLAY OOF, ROMA, GOLD CUP,
PENALTY, GENOVA, MEXICO, BRAZIL, GOAL (Size 5), GOAL
MASTER (Size 4) dan GOAL MASTER (Size 5) dimana Terdakwa
tanpa izin dan persetujuan SUNRISE AND CO PTE LTD yang
mempunyai lisensi memegang merek MIKASA di Indonesia
membuat dan memproduksi bola di luar order/pesanan yaitu
membuat bola jenis VWL 210, SWL 310, BASKET BALL
HANDLASTED, FT-5, FX-5, VL 200, SWL 310 S, S 5-LP, ROMA
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Without SUNRISE logo yang seharusnya bola-bola yang dibuat dan
diproduksi Terdakwa di luar membuat dan memproduksinya di
Jepang dan para lisensinya dari MYOJYO RUBBER INDUSTRY
CO LTD JAPAN tidak berhak atas pembuatan atau memproduksi
bola yang dibuat Terdakwa di luar order/pesanan.
Bahwa bola-bola yang dibuat oleh Terdakwa di luar order/pesanan
SUNRISE AND CO PTE LTD banyak perbedaan-perbedaan yang
mencolok antara lain pentil bola yang dibuat di luar bola sedangkan
pentil pada bola yang di buat oleh MYOJYO RUBBER INDUS
TRY CO LTD JAPAN untuk bola yang bermerekan MIKASA
mempunyai standart pentil ada di dalam bola.
Bahwa untuk bola basket jenis HANDLASTED yang dibuat oleh
Terdakwa bermerekan MIKASA baik SUNRISE AND CO PTE LTD
tidak pernah pesan/order dari Terdakwa dan bola basket ini tidak
ada dalam katalog bola basket berm erekan M IKASA yang
distandarkan MIKASA MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD
JAPAN.
Bahwa untuk bola kaki yang dibuat oleh Terdakwa jenis SWL 310,
FX-5, FT-5 seharusnya hanya dapat di produksi oleh MYOJYO
RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN dan Terdakwa dalam
membuat bola jenis ini ada perbedaan spesifikasi yang mencolok
yaitu MIKASA MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN
tidak pernah ada kerja sama dengan FIFA dan penggunaan logo FIFA
harus seizin FIFA.
Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui membuat bola bermerekan
MIKASA di luar pesanan atau order dari SUNRISE AND CO PTE
LTD pada tanggal 9 OKTOBER 1998 sekitar jam 13.00 WEB dan
sebelumnya SUNRISE AND CO PTE LTD mendapat teguran tertulis
dari MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN dimana
teguran tersebut diedarkan kepada para pemegang lisensi merek
MIKASA yang isinya antara lain ada pada peredaran bola jenis FT5 di Negara Mesir (EGYPT) dan di luar standart/spesifikasi yang
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diproduksi MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN dan
peredaran bola tersebut di luar jangkauan lisensi yang diberikan
MYOJYO RUBBER INDUSTRY CO LTD JAPAN kepada
SUNRISE AND CO PTE LTD yang hanya dapat memasarkan di
Wilayah Indonesia, Malaysia, Singapore, Hongkong, India,
Vietnam dan Brunei.
-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat/memproduksi serta
memasarkan sendiri bola yang bermerekan MIKASA pihak
SUNRISE AND CO PTE LTD/MYOJYO RUBBER INDUSTRY
CO LTD JAPAN merasa dirugikan selaku pemegang merek
MIKASA.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun
1997 tentang merek.
Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangkan,
Terdakwa yang didampingi Penterjemah menyatakan telah melanggar
dan mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut;
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan Eksepsi tertanggal 15 Pebruari 2000 dan Penuntut
Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut tertanggal 22 Pebruari 2000 ;
Menimbang, bahwa melalui Putusan Sela Nomor : 56/Pid.B/2000/
PN.Bks tertanggal 07 Maret 2000 Majelis menetapkan menolak eksepsi
Penasehat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara
Terdakwa Mr. Sang Chan Nam ini.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
-

3 (tiga) buah bola yaitu bola basket, bola volley, bola sepak merek
Mikasa yang diduga palsu.

-

1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara pihak Sunrise & Co dan
Myojyo Rubber Industry Co Ltd.
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-

17.000 (tujuh belas ribu) buah bola merek Mikasa yaitu Bola Volly,
Bola Basket dan Bola Sepak (diambil contohnya).

-

17 (tujuh belas) buah klise foto yang diduga digunakan untuk
membuat logo Mikasa.

-

5 (lima) buah besi kuningan yang dipergunakan untuk stempel press
Mikasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti
surat berupa :
1.

Licensing Agreement for Merchandising ;

2.

Authority To Manufacturer ;

3.

Certificate tanggal 13 Oktober 1998 dari Myojyo Rubber Industry ;

4.

Sertifikat merek Mikasa atas nama Myojyo Rubber Industry Co Ltd
tertanggal 31 Agustus 1995 ;

5.

Mikasa Balls made by PT. Kones for Sunrise ;

6.

Comparison Between Mikasa Real and Imitation Balls ;

7.

3 lembar spesifikasi bola basket, bola volley dan bola k a k i;

8.

Fax Transmission tanggal 20 April 1998 ;

9.

Surat Pernyataan PT. Kones tidak membuat bola bermerek Mikasa
tanpa Izin PT. Sunrise.

10. Renewal of Certificate of Approval dari Myojyo Rubber Industry
Co Ltd Jepang.
11. Agreement For Assignment of Trademark antara Mr. Rabinder
Singh dengan Myojyo Rubber Industry Co. Ltd.
12. Surat Pemberitahuan Rabinder Singh tertanggal 12 Juni 1995 kepada
pemilik toko merek dagang Mikasa.
13. Daftar jenis bola-bola yang ditemukan tanggal 14 Oktober 1998 di
gudang PT. Kones serta jumlahnya.
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14. Putusan No. 394/Pdt.G /1992/PN , Jkt Pusat (satu berkas),
kesemuanya foto copy.
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat hukumnya
mengajukan bukti-bukti surat berupa :
1.

Catatan kertas berkop Sinar Surya Sport.

2.

Catatan dan perhitungan.

3.

Catatan kertas berkop “Toko Seth”.

4.

Catatan order dari Mr. Kukuh bulan Januari 1994 diatas kertas
berkop “PT. Kones Taeya Industry.”

5.

Catatan kertas order Mr. Kukuh.

6.

Surat diatas kertas berkop “Sinar Surya Sport”.

7.

Catatan diatas kertas tentang order Mr. Kukuh shop 23 April
1993.
•

8.

Catatan dari Mr. Kukuh ke Kones diatas kertas berkop “Toko
Seth”.

9.

Surat Perjanjian antara Seong Mi Choi dan Rabinder Singh
(Kuku) tertanggal 20 September 1994 diatas kertas berkop “
Sinar Surya Sport”.

10. Surat di atas kertas berkop Sinar Surya Sport.
11. Catatan diatas kertas berkop Toko Seth tertanggal 25 juni 1992.
12. Catatan order Mr. Kukuh.
13. Catatan diatas berkop “Toko Seth” tertanggal 27 April 1993.
14. Catatan kertas berkop “Toko Seth”.
Bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy
dan tidak ada aslinya pada saat diserahkan di persidangan.
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Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tersebut di atas dalam
pembelaannya juga melampirkan bukti-bukti surat ada yang asli dan ada
yang tidak yaitu dengan tanda T.l s/d T.22 dan ada yang bermaterai
cukup ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka di persidangan telah
didengar terlebih dahulu keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
1.

Saksi Seong Mi C h oi:
-

Bahwa saksi bekerja di PT. Kones Taeya Industry sebagai
direktur Operasi dan kenal Terdakwa sudah sekitar 8 tahun dan
kedudukan Terdakwa di PT. tersebut sebagai Direktur Utama.

-

Bahwa PT. Kones Taeya Industry tersebut memproduksi bola
karena ada order dari pihak lain yaitu dari PT. Sunrise dan
sebelumnya dari PT. Sinar Surya.

-

Bahwa order dari PT. Sunrise dan lisensinya sudah ada pada
Mr. Kukuh dimana tahun 1993 Mr. Kukuh tersebut membuat
order dan terakhir order sekitar tahun 1996.

-

Bahwa order Mr. Kukuh dan PT. Sunrise itu sekitar tahun 1992
s/d 1996 kepada PT. Kones secara tertulis.
Bahwa Mr. Kukuh pernah menjual barang berupa bola-bola
keluar Indonesia beberapa kali (eksport) ke Singapore dan
belum ada kerja sama dengan PT. Sunrise.

-

Bahwa setelah ada kerja sama PT. Kones dengan Sunrise masih
menjual bola akan tetapi lewat Mr. Kukuh.

-

Bahwa sisa hasil produksi order Mr. Kukuh memang masih
ada dan disimpan di Gudang bola-bola dibuat untuk uji coba/
contoh dan tidak layak dijual.
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Bahwa adanya bola-bola di gudang diketahui Mr. Kukuh dan
PT. Sunrise dan tidak mempermasalahkan.
Bahwa saksi tidak tahu persis jumlahnya bola hanya sisa tersebut
ada karena sewaktu kerja sama dengan Mr. Kukuh order 40.000
bola dari Singapore dan pada tahun 1998 pada bulan Mei terjadi
kerusuhan di Indonesia dan order batal dan dirubah menjadi
16.000 bola.
Bahwa bola yang dipesan sudah jadi, akan tetapi tidak diambil
dan sekitar bulan Nopember bola diambil akan tetapi tidak
dibayar penuh, maka oleh Perusahaan hanya dikirim 2.600 buah
bola, kemudian Mr. Kukuh datang untuk mengambil bola akan
tetapi tidak diijinkan dan akhirnya Polisi datang.
Bahwa bola hasil produksi PT. Kones tidak ada yang dijual ke
Luar Negeri.
Bahwa setahu Saksi PT. Sunrise tidak dirugikan yang rugi justru
PT. Kones karena ada pesanan sudah jadi tetapi batal, hasilnya
masih ada digudang.
Bahwa PT. Sunrise membuat order diwakili oleh Mr. Kapoor
tahun 1996 dengan jumlah bola 20.000 terdiri dari bola volly
dan bola sepak.
Bahwa order 20.000 bola tersebut sudah dipenuhi PT. Kones
dengan merek “Mikasa” Lisensi dari Jepang yaitu Myojyo.
Bahwa pada saat PT. Sunrise pesan bola kepada PT. Kones tidak
tahu apakah ada lisensinya merek “Mikasa” akan tetapi bentuk
ukuran dan bahannya ada dalam kontrak dan tertulis.
Bahwa bola dibuat atas pesanan Mr. Kukuh dan saksi tidak
tahu apakah ada lisensinya dengan merek Mikasa.
Bahwa harga bola sebuah sekitar 30 sampai US$ 40 dan bolabola tersebut pernah dieksport ke luar negeri antar lain
Singapore, Malaysia, Hongkong sedangkan eksport ke Mesir
dan Arab tidak pemah.

Bahwa PT. Kones pernah eksport ke Arab Saudi dengan merek
lain misalnya Strike, Action, Samba dan diproduksi atas perintah
Terdakwa.
Bahwa Terdakwa pernah membuat bola merek Mikasa di luar
order PT. Sunrise dan Mr. Kukuh jumlahnya banyak.
Bahwa karyawan PT. Kones jumlahnya sekitar 300 sampai 400
orang dan selalu ada order.
Bahwa order melalui internet, email dan langsung ke PT. Kones,
order yang dibuat bola dengan banyak macam.
Bahwa setahu saksi PT. Sunrise order ke PT. Kones sekitar bulan
Januari 1996 sampai dengan berakhir 1998, sedangkan bola
yang 18.000 buah tersebut atas order Mr. Kukuh yang
kemudian disita Polisi.
Bahwa setahu saksi, pada saat PT. Kones terima order PT.
Sunrise sudah tidak ada lagi order dari Mr. Kukuh.
Bahwa PT. Kones sejak tahun 1996 tidak produksi lagi atas
order dari Mr. Kukuh.
Bahwa bola merek Mikasa tersebut dengan jumlah 18.000 buah
masih ada digudang tadinya hanya contoh, bahannya kurang
bagus dan bukan pesanan dari Mr. Kukuh, bola tersebut ada
dari order yang batal baik dari Mr. Kukuh atau dari yang lain
kemudian disimpan dan ada kwalitasnya jelek.
Bahwa, saksi bisa menunjukkan bola yang diorder Mr. Kukuh,
dan ada datanya serta bola yang diorder PT. Sunrise juga ada
datanya.
Bahwa setahu saksi Mikasa/Myojyo mendaftarkan mereknya
benar ada.
Bahwa setiap contoh/example dibuat antara 20 sampai 200
buah, jika tidak cocok diperbanyak dan contohnya ada dari
Mr. Kukuh.
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2.
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-

Bahwa untuk bola merek Mikasa harus ada ijin/m elalui
PT. Sunrise.

-

Bahwa PT. Kones pernah memproduksi bola dengan merek
Action, Samba, Striks dan dijual ke Luar Negeri yaitu Korea
dan Afrika bukan merek Mikasa.

-

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan
berupa bola-bola telah dikenal saksi bahwa bola-bola tersebut
buatan atau produksi PT. Kones Taeya Industry.

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkannya.

Saksi Sugeng Hariyadi:
-

Bahwa saksi bekerja di PT. Kones Taeya Industry sejak
Nopember 1995 sampai dengan sekarang dibagian pembukuan
keuangan.

-

Bahwa PT. Kones memproduksi bola sepak dan bola volley
berdasarkan pesanan.

-

Bahwa sejak saksi bekerja tahun 1996 pemah membukukan
keuangan sebagai penerima dari PT. Sunrise kepada PT. Kones,
sebanyak dua kali, yang jumlahnya tidak ingat lagi.

-

Bahwa saksi pemah dengar antara PT. Kones dengan Mr.
Kukuh ada kerja sama.

-

Bahwa setahu saksi struktur organisasi di PT. Kones yaitu
Direktur Utama, Direktur Supervisor dan buruh.

-

Bahwa saksi kenal dengan Miss Choy di PT. Kones sebagai
Direktur Keuangan dan Operasi dan yang menerima order/
pesanan serta memesankannya yaitu Miss Choy.

-

B ahwa pemah PT. Kones menj ual bola dengan merek lain selain
Mikasa yaitu merek Samba, Adidas .

3.

-

Bahwa di PT. Kones Terdakwa sebagai Direktur Utamanya dan
punya perhatian terhadap karyawannya.

-

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
telah dikenali bola-bola tersebut buatan PT. Kones atas dasar
pesanan.

-

bahw a atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkannya.

Saksi Hee Kyung Kim :
-

Bahwa saksi bekerja di PT. Kones Taeya Industry di Bagian
Quality Control mesin sejak tahun 1992.

-

Bahwa benar PT. Kones memproduksi bola sejak tahun 1992
dan berdasarkan order serta ada yang memakai merek Samba,
Exen, Franklin dan merek Mikasa.

-

Bahwa saksi tidak tahu PT. Sunrise dengan Mr. Kukuh itu
apakah satu perusahaan akan tetapi setahu saksi pemegang
merek Mikasa orangnya Mr. Kukuh.

-

Bahwa benar PT. Kones pemah membuat bola atas pesanan
PT. Sunrise ada contohnya dan ada juga sisa pesanan Mr.
Kukuh.

-

Bahwa benar saksi bekerja di bagian control mesin dan
pembuatan bola.

-

Bahwa setiap bola yang dibuat ada klasifikasinya secara tertulis
dan perintah membuat bola atas perintah Terdakwa.

-

Bahwa benar saksi tahu dari PT. Kones pernah mendapat
pesanan bola dari Mr. Kukuh tahun 1993 kem udian
baru order dari PT. Sunrise semuanya memakai m erek
“Mikasa” dan hanya mereka saja yang pesan dengan merek
Mikasa.
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-

Bahwa setiap pesanan dari PT. Sunrise ada dokumennya
sedangkan dari Mr. Kukuh saksi tidak tahu.

-

Bahwa dalam setiap produksi bola ada kelebihan pembuatan 1
: 10 jadi misalnya membuat bola 1000 dilebihkan 100 buah.

-

Bahwa untuk pembuatan bola FT 5 & FX-5 dibuat atas perintah
Terdakwa.

-

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
telah dikenal saksi bola dengan warna putih keseluruhannya
sudah mulai dibuat tahun 1992 sedangkan bola dengan
kombinasi hitam putih order tahun 1996 yaitu ada order dari
PT. Sunrise dan ada yang tidak.

-

Bahwa bola m erek M ikasa yang ja d i barang bukti ini
kesemuanya buatan PT. Kones, dan setiap contoh dibuat 50
bola dan tergantung dari hasil jadi bolanya sudah bagus atau
tidak.

-

Bahwa bola FX-5 yang ditunjukkan Majelis adalah buatan PT.
Kones sedangkan FX-5 lainnya buatan Jepang untuk contoh
aslinya.

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
membenarkannya.

Saksi Rajesree Ramasamy :
-

Bahwa saksi bekerja di PT. Sunrise perwakilan di Indonesia
sebagai Pimpinan sudah berjalan sekitar 4 tahun juga di bagian
marketing.

-

Bahwa benar PT. Sunrise Singapore mengorder bola untuk
Mikasa kepada PT. Kones, jadi bukan dengan perwakilan yang
ada di Indonesia dan melalui siapa hubungan tersebut saksi tidak
tahu.

-

Bahwa saksi pernah mendapat telpon dari PT. Sunrise pusat

yang isinya agar mengecek bola ke PT. Kones karena pesanan
bola sedikit, tetapi yang diproduksi banyak.
Bahwa berikutnya saksi mendatangi PT. Kones didampingi
Willem dan staf PT. Sunrise untuk membantu mengecek dan
di PT. Kones saksi bertemu dengan Terdakwa dan Miss Choy.
Bahwa saksi tahu bentuk bola dan macamnya karena ada
katalognya antara lain yang bukan pesanan bola basket
sedangkan bola kaki, dan bola volley atas dasar order dari
PT. Sunrise.
Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 Myojyo Rubber Industry
& Co. Ltd di Jepang memberikan lisensi kepada PT. Sunrise,
kemudian PT. Sunrise mengorder barang berupa bola kepada
PT. Kones dengan memakai merek “Mikasa” dan tahun 1995
itulah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan
Merek.
Bahwa setelah saksi melihat ke PT. Kones telah ditemukan
kejanggalan-kejanggalan lalu saksi melaporkan kepada Mr.
Chia sekitar bulan Oktober 1998.
Bahwa kejanggalannya antara lain ditemukan bola merek
“Mikasa” banyak sekali kemudian saksi menanyakan kepada
Terdakwa dan Miss Choy siapakah yang memesan ? akan tetapi
mereka berdua tidak memberitahukan (bukan menjawab).
Bahw a saksi kenal dengan Mr. Kukuh, setahu saksi
pekerjaannya pedagang karena punya toko alat-alat olahraga,
di jalan Pintu Air Pasar Baru Jakarta, dan tidak bekerja di PT.
Sunrise serta Mr. Kukuh tidak/bukan pemegang lisensi merek
Mikasa, karena hanya PT. Sunrise satu-satunya pemegang
Lisensi merek “Mikasa”.
Bahwa setahu saksi yang dipesan PT. Sunrise adalah bola voley
dan bola sepak sejumlah sekitar 16.000 buah dan telah dikirim
kepada PT. Sunrise sebanyak ± 2.000 bola.
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Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Sttnrise sudah membayar
atau belum dan kelanjutannya pengiriman bola tidak tahu.
Bahwa saksi tidak pernah melihat bola yang dibuat PT. Kones
berada di Indonesia, yang menjadi soal karena ada bola dibuat
PT. Kones di luar pesanan PT. Sunrise dijual keluar negeri dan
hal ini karena ada telepon dari Mikasa Jepang, banyak bola
palsu beredar di luar negeri misalnya ke Timur Tengah dengan
merek Mikasa.
Bahwa PT. Sinar Surya, bukan pemegang lisensi bola merek
“Mikasa” dan saksi dapat memperlihatkan paten dan lisensinya
PT. Sunrise dimana sampai sekarang belum ada/tidak ada
perusahaan lain yang memegangnya.
Bahwa saksi pada waktu datang ke PT. Kones dalam bulan
Oktober tahun 1998 dan pernah menanyakan kepada Terdakwa
mengapa membuat bola di luar order, jawaban Terdakwa “ ya
karena Terdakwa mau membuat sendiri” dan ditanyakan pula
oleh saksi untuk siapa, dijawab diam saja “tak ada jawaban”.
Bahwa Terdakwa mengaku membuat bola merek “Mikasa”
tetapi tidak mau menyebut siap yang memesan.
Bahwa benar saksi di PT. Kones melihat sendiri bola-bola merek
“Mikasa” kurang lebih sekitar 10.000 buah.
Bahwa akibat ada pembuatan bola di luar order/melebihi order
PT. Mikasa Jepang merasa dirugikan sekitar Rp. 1.700.000.000,juga PT. Sunrise karena yang memegang lisensinya, dimana
Pimpinan PT. Sunrise Singapore yaitu Mr. Chia Foong.
Bahwa benar PT. Sunrise pernah ambil bola sekitar 2.600 buah
apakah sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu.
Bahwa saksi kenal dengan Mr. Kukuh sejak tahun 1996 dan
bertemu sekitar 4 kali dan saksi pernah berkunjung ketokonya
terlihat menjual juga bola merek “Mikasa” dari Jepang.

5.

-

Bahwa setahu saksi PT. Sunrise masih memegang lisensi merek
Mikasa Myojyo Jepang dan tidak tahu masa berakhirnya,
dimana penanggung jawab PT. Sunrise Singapore adalah Mr.
Biru/Mr. Zet dan Mr. Chia Foong.

-

Bahwa antara PT. Sinar Surya dengan PT. Sunrise tidak ada
hubungan, dan PT. Sinar Surya tidak pernah mendapat lisensi
dari Myojyo Jepang karena hanya PT. Sunrise saja pemegang
lisensinya.

-

B ah wa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
saksi tidak tahu mana bola yang dipesan PT. Sunrise tetapi ada
katalognya dalam order tersebut, karena diberitahu oleh PT.
Sunrise Pusat.

-

Bahwa sewaktu ada penyitaan saksi sempat melihat ada bola
basket sebanyak sekitar 1000 buah.

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang
tidak benar karena setiap pesanan dari PT. Sunrise selalu ada
hak khusus Mr. Biru dan Mr. Kukuh, Mr. Biru dan Mr.
Kapoor pernah datang ke PT. Kones.

Saksi Willem Vi Maitimu :
-

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sunrise & Co Ltd.

-

Bahwa benar antara PT. Sunrise dan PT. Kones ada hubungan
kerja yaitu PT. Sunrise memesan bola dan PT. Kones yang
membuatnya dengan merek “Mikasa” dimana PT. Sunrise
mendapat lisensi dari Myojyo Rubber Industry di Jepang dengan
merek “Mikasa” dan PT. Sunrise di Jakarta hanya sebagai
refresentatif officer dengan Pusat di Singapore, jadi PT. Kones
mendapat order dari PT. Sunrise Pusat.

-

Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Sunrise di Jakarta sudah
dua setengah tahun dan pada bulan Oktober 1998 pemah diajak/
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ikut Miss Rajes ke PT. Kones karena ada informasi pemalsuan
bola-bola merek “Mikasa” misalnya bola volley dan bola sepak
yang dibuat oleh PT. Kones, dan Miss Rajes dapat instruksi
dari PT. Sunrise Singapore.
Bahwa, setelah mendatangi PT. Kones dan bertemu dengan
pemilik PT. Kones saksi langsung menuju dan melihat ke
gedung, beberapa saat kemudian saat saksi berada di gedung
Terdakwa datang, kemudian saksi disuruh keluar.
Bahwa selama berada di gedung saksi melihat ada yang bekerja,
sedang finishing bola yang sudah jadi dengan merek “Mikasa”
dan saksi tidak melihat bola-bola pesanan PT. Sunrise, karena
pesanan PT. Sunrise bola seri FWA 110.
Bahwa saksi melihat bola VWL310 ada di gudang PT. Kones,
padahal bola tersebut hanya khusus dibuat oleh Myojyo Jepang.
Bahwa saat saksi di Gudang PT. Kones lalu Terdakwa datang
dan menyuruh dengan kata-kata “You keluar”, tak lama
kemudian sekitar 10 menit Miss Rajes keluar dari ruangan
Terdakwa.
Bahwa benar setelah Terdakwa dari Gudang menemui kembali
Miss Rajes dan Miss Rajes sempat tanya kepada saksi apakah
ada bola-bola yang palsu dijawab saksi ada.
Bahwa sesampainya dikantor, Miss Rajes melaporkan hasil
pertemuan dengan Terdakwa dan temuannya bola di Gudang
PT. Kones kepada PT. Sunrise Singapore melalui telepon.
Bahwa benar saksi kenal dengan Mr. Kukuh yang mempunyai
toko alat-alat olahraga di Pasar Baru Jakarta dimana tokonya
menjual bola-bola merek Mikasa asli dari Jepang.
Bahwa benar setelah melihat ke Gudang PT. Kones saksi pemah
datang lagi ke PT. Kones dan bertemu dengan Terdakwa an
Miss Choy.

Bahwa benar memang ada bola-bola di luar buatan pesanan
PT. Sunrise dan pernah dihitung sekitar :
-

Bola Kaki sebanyak 10.000 buah.

-

Bola Volley sebanyak 6.000 buah.

-

Bola Basket sebanyak 600 buah.

Dan pada saat menghitung Terdakwa dan Miss Choy juga
melihat dan ada disitu menyaksikan.
Bahwa benar bola yang sudah dihitung saksi sekarang disita
Jaksa.
Bahwa bola pesanan PT. Sunrise memang ada sebagian yang
sudah dikirim, sedangkan bola yang tidak sesuai pesanan
dilarang dijual.
Bahwa bola jenis FT-5 adalah bola kaki lebih berat.
Bahwa benar PT. Sunrise dirugikan karena mendapat tegoran
dari Myojyo Jepang dengan adanya bola merek “Mikasa” palsu.
Bahwa yang boleh memproduksi bola basket hanya Myojyo
Jepang dan selaku pemilik PT. Sunrise Singapore setahu saksi
adalah Mr. Biru.
Bahwa benar saat datang yang kedua kalinya saksi ke PT. Kones
melihat bola ada perbedaan yaitu jenis dan tulisan Mikasanya
dimana bola asli tidak ada tulisan FIFA SL 310 karena logo
FIFA ada royaltinya, dan tulisan Mikasanya hampir sama, bola
asli pentilnya ada didalam, sedangkan pada bola volley, yang
palsu pentilnya ada diatas tulisan Mikasa sedangkan yang asli
letak pentilnya sejajar dengan tulisan Mikasa.
Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah
dikenal saksi.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan membenarkannya.
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Saksi Henry Hasibuan, SH. :
-

Bahwa saksi adalah Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan
H. Samali No. 31 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

-

Bahwa Kantor saksi pernah didatangi Miss Rajes yang
mewakili PT. Sunrise & Company yaitu sebagai pemegang
merek “Mikasa” di Indonesia telah melaporkan kepada saksi
karena telah terjadi pemalsuan merek dagang “Mikasa” yang
dilakukan oleh PT. Kones dengan cara membuat bola volley,
bola basket dan bola sepak dimana kira-kira pemalsuan itu
terjadi sekitar tahun 1996;

-

Bahwa setahu saksi Miss Rajes adalah Pimpinan Perwakilan
PT. Sunrise Singapore untuk Indonesia dan Miss Rajes
mengatakan sebagai pemegang lisensi merek bola “Mikasa”
dengan menunjukkan suratnya yang masih jalan dan masih
berlaku, dari Myojyo Rubber Industry ;

-

Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda
Metro Jaya serta ke lokasi PT. Kones yang terletak di Jalan
Raya Setu Kampung Rawa Banteng, Mekarsari Cibitung Bekasi;

-

Bahwa saksi datang ke PT. Kones bulan Oktober tahun 1998
sekitar 1 minggu setelah Miss Rajes datang melaporkan kepada
saksi ke lokasi Pabrik PT. Kones bersama staf Miss Rajes
bernama W illem ;

-

Bahwa di lokasi Pabrik saksi bertemu dengan Terdakwa dimana
Terdakwa ini sebagai Direktur PT. Kones tersebut, dan saksi
sampai menanyakan apakah betul memproses bola-bola dengan
merek Mikasa dan dijawab Terdakwa : “Ya” ;

-

Bahwa pada saat ke lokasi Pabrik PT. Kones saksi hanya
mendampingi polisi berjumlah 6 orang berpakaian sipil
dipimpin oleh Kapten A n d i;

-

Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa
mengenai memproduksi bola-bola tanpa ada ijinnya dan di
jawab Terdakwa “Ya” dengan jumlah 17.000 buah dan dikirim
kemana karena Terdakwa agak emosi menjawab lalu klien saksi,
saksi ajak keluar;

-

Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa hanya mendampingi
klien ;
Bahwa setahu saksi nilai bola-bola 17.000 buah yang
menghitung petugas ;

7.

-

Bahwa benar bola-bola itu bermerek Mikasa terdiri dari bola
Basket, bola Volley dan bola sepak, tetapi saksi tak bisa
membedakan mana yang asli dan yang palsu ;

-

Bahwa setelah dihitung petugas semua jum lah bolanya
kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya dan dititipkan di gudang
dibawah pengawasan kepolisian ;

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakw a
menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, Miss
Rajes dan mereka hanya karyawan Sunrise, bukan yang
menanda tangani lisensi, Terdakwa tidak pernah bicara dengan
saksi Henry dan tidak pernah menjawab “ya” dan sewaktu ke
Pabrik dengan Polisi Terdakwa tidak melihat saksi Henry ;

Saksi, Yuslisar Ningsih :
-

Bahwa keterangan saksi ahli ini tidak dapat didengar karena
tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan
patut, maka atas permintaan Penuntut Umum, dan Terdakwa
tidak keberatan jika Berita Acara Pemeriksaannya saksi tersebut
dibacakan maka dibacakan BAP saksi tersebut tanggal 29
Oktober 1998 ;

-

Saksi pekerjaannya adalah sebagai KASI Hukum Sub Dit
Hukum dan Dokumentasi Direktorat Merek ;
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B ahw a tugas saksi adalah m em berikan pendapat dan
pertimbangan hukum sepanjang mengenai hukum merek baik
pada sidang Pengadilan maupun dengan pihak ketiga lainnya,
serta m elaporkan m asalah terseb u t m engenai adanya
pelanggaran merek dagang atau jasa ;
Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang mem iliki daya pem beda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
sedangkan merek dagang/jasa adalah merek yang digunakan
pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk
membedakan barang/jasa sejenis lainnya ;
Bahwa menggunakan tanpa hak merek terdaftar milik orang
lain atau Badan Hukum barang atau jasa sejenis yang sama
pada keseluruhannya atau pokoknya baik barang atau jasa yang
di produksi atau di perdagangkan ;
Bahwa setahu saksi merek bola “Mikasa” sudah terdaftar dalam
daftar umum merek dengan nomor 345321 atas nama Myojyo
Rubber Industry Co Ltd alamat di 3-11-2 Kusonaki-Cho Nishiku
Heroshimashi Jepang pada tanggal 31 Agustus 1995 untuk jenis
barang alat-alat senam dan alat-alat olahraga termasuk bola
Basket, Bola Volley, Bola sepak dan Bola Tenis (kls, 28) dan
tidak terdaftar atas nama orang lain/badan Hukum lain ;
B ahw a yang dim aksudkan k riteria persam aan pada
keseluruhannya atas suatu merek menurut undang-undang
merek ialah baik kata, tulisan maupun opmaknya sama persis
sedangkan kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek
antara lain adalah adanya persamaan bunyi ucapan, susunan
huruf-huruf, angka-angka, kombinasi warna yang di pakai
sebagai unsur elemen dari merek tersebut;
Bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa Mr. Sang Chan

Nam berupa contoh yang diperlihatkan kepada saksi yaitu Bola
Volley, Bola Basket dan Bola Sepak merek kata “Mikasa” yang
terdaftar dalam daftar umum Dit. merek dengan Bola Volley,
Bola Basket, Bola sepak merek kata “Mikasa” yang diduga
palsu, terdapat persamaan pada keseluruhannya, yaitu dari kedua
barang tersebut mempunyai merek dan bentuk huruf-hurufnya
sama persis maka terjadi pelanggaran dibidang m erek
sebagaimana diatur dalam pasal 81, 82, 84, Undang-undang
No. 41 tahun 1997 jo Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang
merek ;
Bahwa sesuatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan
melanggar hukum merek atas merek Mikasa yang telah terdaftar
yaitu menggunakan tanpa hak merek terdaftar milik orang lain
merek k ata: “Mikasa” yang sama pada keseluruhannya dimana
ada kesamaan kata “Mikasa” pada Produksi Bola Basket, Bola
Volley, Bola Sepak dan diperdagangkan tanpa seijin pemilik
merek kata “Mikasa” yang terdaftar pada daftar umum Dit.
m erek;
Bila terjadi pemalsuan terhadap merek Mikasa dengan adanya
Produksi, penjualan dan peredaran tanpa ijin dari pemilik merek
yang sah, maka yang dirugikan yaitu :
a.

Pemilik merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum
merek Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta,
Paten dan Merek Departemen Kehakiman R I ;

b.

Distibutor yang ditunjuk oleh si pemilik merek ;

c.

Konsumen yang memakai barang palsu tersebut;

Bahwa saksi dapat memperlihatkan merek Mikasa asli yang
terdaftar didaftar umum merek Direktorat Merek Direktorat
Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman
RI;
Bahwa karena merek-merek “Mikasa” telah terdaftar dalam
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daftar umum merek Direktorat Merek atas nama Myojyo
Rubber Industry Co. Ltd, maka ada perbuatan pelanggaran
hukum merek oleh PT. Kones Taeya Industry yaitu melanggar
pasal 81,82 Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang
merek ;
-

Bahwa merek Mikasa yang diduga palsu dapat dikatakan
sebagai perbuatan melanggar hukum atas merek yang terdaftar
dalam daftar umum merek yaitu melanggar pasal 81,82,84
Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undangundang No. 19 tahun 1992 tentang merek ;

-

Adapun unsur-unsur tentang tindak pidana di bidang merek
antara lain :
A. Barang biasa
B. Dengan sengaja
C. Tanpa hak m enggunakan m erek yang sama pada
keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain.
D. Barang atau jasa sejenis.
E.

Memproduksi atau memperdagangkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa ada hubungan
kerjasama dengan Mikasa maka bola-bola itu dibuatnya ;
Saksi, Chia Kum Hoong :
-

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didampingi
penterjemahnya.

-

Bahwa saksi bekerja di PT. Sunrise yang merupakan agen
tunggal produksi Mikasa dan Yonex untuk wilayah Singapore,
Indonesia, Malaysia, Hongkong, dan B runei;

Bahwa produksi Mikasa bentuknya segala jenis bola baik bola
basket, bola volly dan bola sepak ;
Bahwa PT. Sunrise sebagai agen tunggal resmi dan pemegang
merek Mikasa adalah Myojyo Rubber Industry di Jepang ;
Bahwa PT. Sunrise sebagai agen tunggal sejak tahun 1950 an
sampai dengan sekarang dan berkedudukan di Singapore ;
Bahwa PT. Sunrise tidak ada sub agen resmi tetapi hanya
mempunyai kantor perwakilan di Indonesia bernama PT.
Sunrise and Co PTE Ltd yang dipimpin oleh Miss Rajes ;
Bahwa saksi bisa membedakan bola buatan Mikasa dan bukan
buatan Mikasa dan PT. Sunrise dalam membuat bola di sub
kontrakkan ke PT. K ones;
Bahwa mengenai sub kontrakkan saksi tahu antara PT. Sunrise
dan PT. Kones karena ada perjanjiannya yang tidak tertulis
hanya ada surat dari PT. K ones ke PT. Sunrise yang
akan membuat bola dengan merek Mikasa dengan seijin
PT. Sunrise ;
Bahwa benar PT. Kones tidak diperkenankan membuat bolabola merek Mikasa tanpa seijin PT. Sunrise ;
Bahwa tehnis pelaksanaan perjanjiannya atau prosesnya PT.
Sunrise akan memberitahukan PT. Kones berapa jumlah bola
yang akan diproduksi misalnya bola Volley, bola sepak dengan
ukuran kwalitasnya kemudian PT. Sunrise membuat LC-nya ;
Bahwa bola yang dipesan ke PT. Kones, hanya bola kaki dan
Volley dengan jumlah sekitar 80.000 buah bola sejak bulan
Oktober 1995 sampai dengan bulan Oktober 1998 ;
Bahwa mengenai pesanan bola 80.000 buah sudah dipenuhi
oleh PT. K ones dan PT. S unrise sudah m em enuhi
pembayarannya, hanya jumlahnya saksi tidak tahu ;
Bahwa setahu saksi harga sebuahnya tergantung dengan model
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bolanya, bola volley sekitar US$ 3 sedangkan bola kaki sekitar
US$ 4/US$ 5 ;
Bahwa dalam perjanjian PT. Kones dilarang membuat bola
sebelum ada perintah/ order dari PT. Sunrise demikian pula
untuk menjualnya kepada pihak lain tidak diperbolehkan
termasuk pula membuat bola tidak sesuai pesanan dilarang ;
Bahwa pemegang merek/paten Mikasa adalah Myojyo Rubber
Industry dan sudah didaftarkan hanya kapan saksi tidak ingat;
Bahwa Kantor Perwakilan di Indonesia hanya satu yang di
pimpin oleh Miss Rajes, dan Pimpinan sebelumnya yaitu Mr.
Bobby, Rajenderad ;
Bahwa saksi kenal dengan Mr. Kukuh sebagai Pengusaha,
sedangkan dengan Mr. Biru kenal karena atasan saksi di PT.
Sunrise Singapore ;
Bahwa Mr. Kukuh tidak pernah menjabat di PT. Sunrise dan
tidak pernah menjadi perantara/penghubung ;
Bahwa setahu saksi akibat adanya bola-bola palsu PT. Sunrise
menderita kerugian sekitar US$ 7,7 juta ;
Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Mikasa Jepang
bahwa bola-bola buatan PT. Kones berada di Timur Tengah
(Arab Saudi), Panama, Eropa (Itali) dan Mesir sekitar tahun
1998 ;
Bahwa saksi bisa mengetahui atau membedakan bola Mikasa
pesanan PT. Sunrise kepada PT. Kones dengan bola Mikasa
bukan pesanan PT. Sunrise yang dibuat oleh PT. Kones ;
Bahwa saksi menunjukkan bola volley yang jadi barang bukti
dim ana sebenarnya hanya M ikasa Jepang yang boleh
memproduksi akan tetapi diproduksi oleh PT. Kones dan
beredar, tanpa setahu PT. Sunrise dan Mikasa Jepang ;

Bahwa benar mereknya bola yang pada barang bukti bola
volley sama persis/sesuai dengan merek Mikasa ;
Bahwa saksi bisa membedakan bola sepak kode SWL 310
dengan size 5 yang ada, yang asli buatan Jepang dan bola palsu
buatan PT. Kones ;
Bahwa benar dalam perjanjian PT. Kones dan PT. Sunrise hanya
diperbolehkan PT. Kones membuat bola kaki dan bola volley
kenyataannya PT. Kones membuat juga bola basket, dimana
cap Mikasanya dibuat sendiri oleh PT. Kones ;
Bahwa PT. Sunrise memberi contoh sebelum bola dibuat
kemudian PT. Kones membuat contohnya dan kemudian di
kirimkan ke PT. Sunrise dan tidak setiap pesanan dibuatkan
gambarnya, gambar dibuat lagi kalau ada model baru, dan
pengiriman berikutnya tidak dibuatkan gambar baru ;
Bahwa model bola tidak berubah, hanya jumlahnya saja yang
berbeda ;
Bahwa setahu saksi PT. Sunrise mengirimkan gambar, jadi ada
14 gambar ;
Bahwa setahu saksi PT. Sunrise memesan/order kepada PT.
Kones terakhir order sekitar awal tahun 1998 dengan jumlah
bola yang tidak ingat la g i;
Bahwa kerjasama PT. Sunrise dan PT. Kones sejak Oktober
1995, andaikan ada kelebihan pesanan tidak pernah
diberitahukan ada kelebihan produksi, semua sesuai dengan
pesanan ;
Bahwa adanya kelebihan produksi bola yang dibuat PT. Kones
tidak pernah dilaporkan kepada PT. Sunrise dan tidak
dinyatakan dalam perjanjian ada kelebihan bola atau bola untuk
kemudian harus dimusnahkan, tetapi jika PT. Sunrise tahu pasti
akan di musnahkan ;
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Bahwa saksi dapat menunjukkan bola pesanan PT. Sunrise
antara lain bola Volley dan bukan pesanan PT. Sunrise (barang
bukti diperlihatkan);
Bahwa saksi kemudian menunjukkan bola bukan pesanan PT.
Sunrise, karena PT. Sunrise, hanya pemegang lisensi dan hanya
memesan bola-bola tertentu saja yang membedakan hanya
bagian-bagian tertentu saja misalnya dari bentuk dan modelnya;
Bahwa benar bola-bola yang ditunjukkan sama persis dengan
bola yang dibuat oleh Mikasa Jepang ;
Bahwa benar adanya kelebihan produksi bola tidak sesuai
pesanan dapat dikatakan liar karena order tersebut harus
memakai merek “ Mikasa “ dan order dari PT. Sunrise tidak
ada yang belum terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi,
semuanya sudah terpenuhi, demikian pula pembayarannya
sudah dipenuhi;
Bahwa benar Myojyo Rubber Industry memberikan lisensi
kepada PT. Sunrise, saksi kemudian memperlihatkan surat
penunjukkannya dari Myojyo kepada PT. Sunrise ;
Bahwa benar ada produksi PT. Kones berupa bola merek Mikasa
di luar pesanan PT. Sunrise kemudian saksi menunjukan bola
yang menjadi perkara in i;
Bahwa saksi bekerja di PT. Sunrise cukup lama dan sebagai
manager regional dan PT. Sunrise membuka kantor perwakilan
di Indonesia tidak ingat kapan ;
Bahwa PT. Sunrise memesan bola kepada PT. Kones sebenarnya
secara tertulis ;
Bahwa benar ada perkara merek di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan dimenangkan oleh Myojyo Rubber serta sudah punya
kekuatan p a s ti;

-

Bahwa saksi kenal Mr. Kukuh dan kenal juga Mr. Kapoor
sebagai pengawas keuangan PT. Sunrise ;

-

Bahwa benar model bola-bola yang jadi barang bukti perkara
ini ada yang pesanan PT. Sunrise, akan tetapi jumlah pesanan
bola sudah dipenuhi oleh PT. Kones dari PT. Sunrise sudah
memenuhi pembayarannya ;

-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa
menyatakan membenarkannya, serta menyatakan Terdakwa
hanya bertemu dengan Mr. Biru dan Mr. Kapoor dan tidak
bertemu Miss Rajes.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:
-

Bahwa benar Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena
kesalahannya membuat bola dengan merek Mikasa pesanan Mr.
Kukuh.

-

Bahwa Mr. Kukuh pesan bola kepada Terdakwa sejak tahun
1992 sampai dengan tahun 1995 sedangkan PT. Sunrise juga
pesan bola pada PT. Kones sejak tahun 1995 sampai dengan
tahun 1998.

-

Bahwa bola-bola yang dipesan adalah bola volly dan bola sepak.

-

Bahwa Terdakwa menunjukan order dari Mr. Kukuh dan
menyerahkan kepada Majelis berupa fotocopynya.

-

Bahwa perjanjian dengan Mr. Kukuh ada serta katalognya juga
ada dan diambil polisi saat bola-bola disita ;

-

Bahwa Terdakwa bisa menunjukkan bola-bola pesanan Mr.
Kukuh antara lain Kick Off, Luiz Pereira, Mikasa FT-5, Mikasa
Black Denim, Mikasa Fros Fight, khusus bola Mikasa Black
Denim dan Mikasa Frost Fight tidak ada dalam barang bukti,
dan bola-bola tersebut dibuat Terdakwa sejak tahun 1992 sampai
dengan tahun 1995.
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Bahwa PT. Sunrise mulai order dengan Terdakwa sejak tahun
1995 bulan Agustus dengan logo Mikasa.
Bahwa Mr. Kukuh juga pesan bola VWL 210 dan bola SWL
310 dan dibuat oleh Terdakwa demikian juga bola basket
Handlasted, bola FT-5, FX-5, SWL 310S yang membuat
Terdakwa.
Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 1992 sudah berada di
Indonesia untuk membuat pabrik dengan nama PT. Kones Taeya
Industry yang terletak di Cibitung Desa Rawa Banteng Bekasi.
Bahwa saham PT. Kones adalah :
Mr. Kill Seung Chang sebesar 41 %,
Mr. Song Mie Choe sebesar 25 % dan
Terdakwa Mr. Sang Chan Nam sebesar 15,8 % karena ada
yang masuk menjadi 26 %.
Bahwa struktur PT. Kones Taeya Industry antara lain :
Mr. Kil Seung Chang sebagai komisaris utama,
Mr. Song Mie Choe sebagai komisaris.
Mr. Sang Chang Nam (Terdakwa) sebagai Direktur Utama
dan Manager Produksi.
Miss Choe sebagai manager marketing.
Bahwa jumlah tenaga kerja di Perusahaan Terdakwa sejak tahun
1995 s/d tahun 1998 jumlah buruh 420 orang, akan tetapi
sekarang tinggal 200 orang, karena krisis ekonomi dan produksi
menurun.
Bahwa pabrik yang dikelola Terdakwa memproduksi bola
sepak, bola volley dan bola basket.
Bahwa pabrik Terdakwa memproduksi bola berdasarkan
pesanan dan membuat sendiri.

Bahwa sekarang ini perusahaan Terdakwa ada pesanan dari
Amerika, Jepang, Afrika dan Eropa.
Bahwa kalau pabrik Terdakwa ada pesanan membuatnya bola
sampai 100.000 buah tetapi, kalau tidak ada pesanan pabrik
tetap pesanan pabrik tetap membuat atau memproduksi sekitar
30.000/40.000 buah bola.
Bahwa pabrik membuat bola bukan pesanan dibuat dengan
merek pesanan dulu merek Mikasa sekarang tidak.
Bahwa Terdakwa pernah membuat kontrak kerja dengan PT.
Sunrise dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan
Nopember 1998.
Bahwa selama kontrak kerja pertama dalam perjanjian 50.000
buah bola sedangkan jumlah totalnya lupa.
Bahwa benar semua pesanan sudah dibayar oleh PT. Sunrise
dan Order dengan PT. Sunrise tahun 1998 sudah selesai dan
sejak bola-bola disita oleh Polisi tidak ada order lagi dan
pesanan PT. Sunrise ada yang belum diambil.
Bahwa pesanan PT. Sunrise yang belum diambil jumlahnya
sekitar 11.00 buah yaitu pesanan bulan Mei 1998 dan PT.
Sunrise tidak pernah memenuhi kewajibannya.
Bahwa order dari PT. Sunrise tahun 1996 jumlahnya 25.000
buah sebagian sudah diambil dan dibayar oleh PT. Sunrise.
-Bahwa benar jika tidak ada pesanan pabrik tetap memproduksi
bola tetapi tidak bisa dijual dan disimpan, karena modal ada
perusahaan tetap memproduksi jadi tidak tutup.
Bahwa bola yang 17.000 buah yang disita oleh Polisi bukan
dibuat atas inisiatif sendiri karena bola tersebut merek Mikasa,
maka Terdakwa tidak bisa menjual dan stock disimpan di pabrik.
Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai satu
anak.
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Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan dibuatkan
BAP-nya, akan tetapi sewaktu diperiksa Polisi tidak ada
penterjemah jadi agak sedikit hambatan.
Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim bola ke PT. Sunrise
Indonesia karena tidak pernah pesan yang pernah pesan PT.
Sunrise Pusat yang berkedudukan di Singapore dan bulan Mei
1998 PT. Sunrise pernah pesan merek Mikasa.
Bahwa benar Terdakwa tidak membuat bola bukan pesanan PT.
Sunrise dengan merek Mikasa.
Bahwa benar Terdakwa pernah membuat bola dengan inisiatif
sendiri.
Bahwa benar jika pabrik berhenti, buruh tetap diperkerjakan
yang tanggung jawab pemegang saham.
Bahwa terhadap BAP Terdakwa diperlihatkan dan benar ada
tanda tangan Terdakwa dan benar dibacakan lagi, akan tetapi
agak berbeda dengan yang Terdakwa terangkan.
B ahw a Terdakw a disuruh tanda tangan dan m em ang
keterangannya tersebut benar.
Bahwa tentang cap/logo “Mikasa” itu dari PT. Sunrise yang
mengirim/memberi gambar dan Terdakwa yang membuatnya
kepada orang lain berdasarkan kontrak yang ada.
Bahwa bola yang disita Polisi sebanyak 17.000 buah itu
Terdakwa tidak tahu pasti, yang jelas harga satu ± 2 dollar 80
sen, jadi harga bola tergantung nilai kursnya saat itu.
Bahwa bola yang 17.000 buah itu atas pesanan PT. Sunrise
hanya ada sebagian, tapi hanya sedikit.
Bahwa setahu Terdakwa ada bola pesanan PT. Sunrise yang
belum dibayar jumlahnya sekitar ± US$ 50.000 pesanan dari
PT. Sunrise bulan Maret 1998.

Bahwa bola yang dibuat Terdakwa di luar pesanan supaya Pabrik
bisa produksi dibuat dengan merek Star Wing dengan sitem
Buyer ;
Bahwa benar tahun 1997 ada pesanan dari Arab Saudi 7.000
dengan merek Samba;
Bahwa bola yang 17.000 itu dibuat tahun 1992 sampai tahun
1995, Perusahaan rugi barang tidak bisa dijual pemegang saham
marah ;
Bahwa order terakhir PT. Sunrise tahun 1998 dan sudah
dilunasi;
Bahwa pada tahun 1992 s/d 1995 Mr. Kukuh pemegang merek
Mikasa dan pemegang merek Mikasa sekarang PT. Sunrise ;
Bahwa pada saat PT. Sunrise order kepada PT Kones dari pihak
PT. Kones diwakili oleh Mr. Song Mie Choe ;
Bahwa Terdakwa ada perasaan m enyesal;
Bahwa pemegang merek Mikasa itu Myojyo Rubber Industry
dari Jepang akan tetapi Terdakwa tahunya hanya dengan
PT. Sunrise ;
Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah merek M ikasa sudah
didaftarkan di hak paten, dan PT. Sunrise juga bilang bahwa
dia punya hak paten ;
Bahwa pada saat Terdakwa menerima order dari Mr. Kukuh
tidak diperlihatkan paten atau lisensinya, sedangkan PT.
Sunrise juga tidak memperlihatkan hak paten atau lisensinya ;
Bahwa setahu Terdakwa sewaktu kontrak kerja PT. Sunrise
dengan PT. Kones mengenai order Bola yang mewakili PT.
Kones Mr. Song Mie Choe jadi tidak tahu ada perjanjian atau
tidak sedangkan dengan Mr. Kukuh hanya berupa order saja
buka perjanjian ;
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Bahwa order ditujukan kepada Perusahaan dengan Direktur
Marketing Miss Choe ;
Bahwa benar Terdakwa melihat di kantor Polisi mengenai
lisensinya PT. Sunrise yaitu berakhir tahun 1998 ;
Bahwa benar PT. Sunrise pernah melihat sisa bola di pabrik
dan mengetahui, katanya tidak apa-apa asal bola dikirim ;
Bahwa benar 5 hari sebelum bola disita polisi pernah datang
orang dari PT. Sunrise dan menghitung bola ;
Bahwa benar dalam BAP Terdakwa menerangkan pernah
membuat bola dengan merek Mikasa dan dikirim ke Arab Saudi;
Bahwa pada saat diperiksa polisi Terdakwa hanya menyatakan
mengirim ke Arab Saudi ;
Bahwa sewaktu memberikan keterangan di polisi Terdakwa
tidak didampingi oleh penterjemah ;
Bahwa benar masih ada sisa bola pesanan dari PT. Sunrise yang
belum dibayar yaitu pesanan berakhir 11.000 buah ;
Bahwa bola kode PL 200 tidak ada dalam barang b u k ti;
Bahw a karena order tidak diambil perusahaan rugi dan
karyawan tetap dibayar tetapi tidak penuh ;
Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah berurusan bolak balik
menyelesaikan masalah ini jadi stress ;
Bahwa benar dari 17.000 bola yang disita, ada bola belum
diambil PT. Sunrise jumlahnya 11.000 buah ;
Bahwa benar bola yang dibuat Terdakwa atas pesanan dan atas
inisiatif sendiri mutu dan kualitasnya tidak sama ;
Bahwa bola yang dibuat dengan inisiatif sendiri ada yang dibuat
dengan merek Star Wing ;

-

Bahwa bola yang 17.000 buah itu order dari Mr. Kukuh dan
pesanan terakhir bulan Agustus tahun 1995 ;

-

Bahwa benar dalam perjanjian antara PT. Sunrise dengan PT.
Kones dilihat/ada klausula bahwa penjualan bola harus seijin
PT. Sunrise ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan berupa:
-

3 (tiga) buah bola yaitu bola volley, bola sepak, bola basket merek
Mikasa yang diduga palsu ;

-

1 (satu) bundel surat perjanjian antara PT. Sunrise & Co dan Myojyo
Rubber Industry Co Ltd ;

-

17.000 (tujuh belas ribu) buah bola merek Mikasa terdiri dari bola
volley, bola sepak, bola basket;

-

17 (tujuh belas) buah klise yang diduga membuat logo Mikasa ;

-

5 (lima) buah besi kuningan yang digunakan untuk stempel press
M ikasa;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dikenal Terdakwa
bahwa semua barang-barang tersebut diambil dari Pabrik PT. Kones
yang dikelola Terdakwa selaku Direktur Utama ;
Bahwa terhadap 17.000 buah bola tersebut diatas hanya diambil
sempelnya di persidangan sedangkan bola yang sebanyak ± 17.000 buah
tersebut dititipkan di gudang dan telah diperiksa oleh majelis kelapangan/
ketempat dimana bola disimpan/dititipkan ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menemukan fakta dan keadaan
yang sebenarnya terjadi, Majelis akan meluruskan terlebih dahulu dan
menanggapi penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya.
Bahwa mengenai keberatan saksi Henry Hasibuan, SH. selaku
pengacara dari saksi pelapor menjadi saksi perkara ini dim ana
kebenarannya sangat diragukan dan tidak obyektif lagi.
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Bahwa mengenai hal tersebut diatas pertimbangan Majelis adalah
bahwa dalam perkara pidana yang dimaksudkan saksi adalah seseorang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Bahwa dalam fakta terlihat saksi Henry Hasibuan, SH. ikut datang
ke PT. Kones dan melihat dengan mata kepala sendiri adanya bola-bola
merek Mikasa di gedung dan kehadiran saksi ini diketahui saksi Wiliem
dan Miss Rajes dan anggota polisi. Dengan demikian jelas menurut
Majelis tidak ada perincian saksi harus tidak makan upah/tidak, maka
Majelis menolak pendapat/keberatan penasehat hukum Terdakwa tentang
hal tersebut diatas;
Bahwa keberatan tentang saksi Wiliem VI Maltimu dan saksi Chia
Kum Hong karena bekerja di PT. Sunrise & Co. menjadi saksi perkara
ini Majelis tidak sependapat sebab perkara yang sedang berlangsung,
perkara pidana jika saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
sudah dewasa, sudah cukup untuk disumpah untuk memenuhi kekuatan
pembuktian suatu perkara, tidak ada klausula harus tidak makan gaji
atau tidak maka Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum
Terdakwa, maka keberatan mengenai hal ini ditolak.
Bahwa keberatan saksi Yuslisar Ningsih sebagai saksi ahli yang
tidak disumpah (BA sumpah tidak ada), majelis tidak sependapat, karena
keterangan ahli yang tidak disumpah dapat menguatkan keyakinan Hakim
(pasal 161 (2) KUHAP) dan Hakim pun dapat mengambil pendapatnya
sendiri, dengan demikian keberatan penasehat hukum Terdakwa tentang
hal ini ditolak.
M enim bang, bahwa persoalan saksi sebenarnya tidak ada
masalah, sebab acuannya sudah jelas diatur dalam KUHAP dan KUHP,
jika saksi bohong dapat dikenakan sumpah palsu, tinggal melaporkan
saja.
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Bahwa keberatan hak-hak Terdakwa telah dirugikan, karena
Terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia dan telah diperiksa tanpa
didampingi oleh juru bahasa pada saat dibuatkan BAP nya.
Bahwa mengenai hal ini M ajelis tidak sependapat karena
berdasarkan berkas perkara ini ada dua BAP atas nama Terdakwa yaitu
BAP tanggal 21 Oktober 1998 dengan penyidik Sunarto, dan BAP
(lanjutan) tanggal 22 Oktober 1998 semuanya ditandatangani oleh
Terdakwa, andaikata benar Terdakwa ataupun penyidik menemui
kesulitan soal bahasa untuk pembuatan BAP tanggal 21 oktober 1998,
sudah semestinya dicarikan Juru Bahasa, akan tetapi hal tersebut yaitu
pembuatan BAP dilakukan lagi, untuk yang kedua kalinya pada tanggal
22 Oktober 1998 oleh penyidik yang sama yaitu Sunarto dan Terdakwa
merasa tidak ada kesulitan, kenyataannya dalam pembuatan BAP tanggal
22 Oktober 1998 Terdakwa tidak protes. Dengan demikian menurut
majelis Terdakwa dinilai mengerti berbahasa Indonesia dan cukup baik,
maka dua BAP atas nama Terdakwa dinilai sah sesuai aturan yang ada.
Apalagi BAP tersebut oleh Terdakwa tidak dicabut bahkan isinya oleh
Terdakwa dibenarkan tanpa ada tekanan-tekanan.
Dengan demikian keberatan penasehat hukum Terdakwa tentang
hal tersebut diatas ditolak.
Bahwa, keberatan penasehat hukum Terdakwa tentang pelapor
perkara ini sudah tidak ada lagi berkualitas sebagai pemegang lisensi
dari Myojyo Rubber Industry Co.Ltd yaitu Sunrise & Co dengan saksi
pelapor Miss Rajesree Ramasamy.
Bahwa menurut majelis tidak sependapat dengan penasehat hukum
Terdakwa, sebab dalam fakta dan keadaan dipersidangan terlihat saksi
Miss Rajes pada bulan Oktober 1998 telah melihat sendiri di pabrik PT.
Kones ada bola-bola merek Mikasa yang diduga palsu dikuatkan dengan
keterangan saksi Willem VI Maitimoe yang tahu jenis-jenis bolanya
yang palsu dan diberitahukan kepada Miss Rajes.
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Bahwa cukup jelas kiranya bulan Oktober 1998 itu saksi pelapor
masih pemegang lisensi dari Myojyo Rubber Co.Ltd hingga berakhir 31
Desember 1999 adapun proses penuntutannya menjadi lewat tanggal 31
Desember 1999 itu bukan wewenang saksi pelapor.
Bahwa terlihat disini saksi pelapor jelas dirugikan, karena pada saat
kejadian ditemukannya bola-bola 17.000 buah di gudang PT. Kones itu
masih memegang lisensi, merek M ikasa setidak-tidaknya bukan
lisensinya/pemegangnya PT.Kones dan yang jelas pemegang merek
Mikasa adalah Myojyo Rubber Industry, Co.Ltd lebih dahulu, kemudian
perlu diketahui bahwa perkara ini tentang merek dan bukan delik aduan,
maka ada pelapor atau tidak bisa diproses oleh aparat yang berwenang.
Bahwa dalam peradilan pidana sesuai dalam undang-undang No.8
tahun 1981 penuntut umum ditempatkan sebagai pemegang dominis litis atau monopoli penuntutan dan pengadilan sebagai lembaga yang
menerima, memeriksa dan memutus perkara.
Bahwa perlu diketahui yang dirugikan dalam persoalan merek ialah
: pemilik merek yang sudah terdaftar dalam Daftar umum Merek
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman
RI distributor yang ditunjuk oleh pemilik merek, konsumen yang
memakai barang palsu tersebut.
Dengan demikian jelas menurut Majelis pendapat penasehat hukum
Terdakwa tentang hal tersebut diatas dikesampingkan.
Menimbang, bahwa mengenai adanya pesanan bola merek Mikasa
dari PT. Sinar Surya/Rabinder Singh/Mr. Kukuh kepada PT. Kones
itu jelas ordernya yaitu surat perjanjian pesanan bola tanggal 20
September 1994 dan surat pesanan lainnya (bukti T.I) setelah diselidiki
Majelis, jenis-jenis bolanya antara lain : MG Gold, MG Mini, Mikasa
S.3, Mikasa S.4, Mikasa S.5 (LP), Mikasa S.5 (FT-5) dan pesanannya
lainnya antara lain jenis bola MG 210, Luiz Pereira, Mikasa S5, dan
order Mr. Kukuh tanggal 21 Desember 1993 jenisnya Kick off, Luis
Pereira, Mikasa FT-5, Mikasa Black Denim, Mikasa Pro Spike.
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Bahwa berdasarkan putusan perdata No.394/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Pst
yang dimenangkan Myojyo Rubber Industry Co.Ltd sebagai pemegang
merek Mikasa di Indonesia dan perusahaan tersebut sudah mempunyai
kekuatan pasti, dan pada tanggal 31 Desember 1995 baru terdaftar resmi.
Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan Rabinder Singh tanggal
21 Juni 1995 kepada pemilik toko perihal merek dagang Mikasa Reg
187736 antara lain memberitahukan bahwa sehubungan dengan putusan
pengadilan diatas, saya tidak punya hak dalam bentuk apapun terhadap
merek dagang “ Mikasa “ maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka
saya tidak bertanggung jawab lagi apabila di kemudian hari timbul
masalah dengan saudara dan/atau Toko Saudara, dikenakan prosedur dan
penjualan barang-barang tiruan dengan menggunakan merek dagang
Mikasa yang didaftarkan oleh saya baik secara pidana maupun perdata
dengan segala akibat hukumnya ;
Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti yang diajukan di
persidangan berupa bola-bola yang disita dalam pabrik/gudang PT. Kones
terlihat jenisnya yaitu bola volley, bola sepak dan bola basket VWL 210
SWL 310, Basket ball Handlasted, FT5, FX5 VL 200, SWL 310 S, S5LP, Roma without sunrise logo ;
Bahwa jumlah jenis bola yang banyak adalah jenis VWL 210 sekitar
6000 buah, sedangkan jenis SWL 310 jumlahnya sekitar 11.000 buah ;
Melihat keadaan diatas terlihat bahwa benar PT. Sinar Surya/
Mr.Kukuh pernah memesan beberapa kali bola merek Mikasa kepada
PT. Kones tetapi bola yang dipesan tentunya tidak sama dengan yang
yang terdapat di gudang PT. Kones yang kemudian disita p o lisi;
Dengan demikian menurut majelis bola-bola 17.000 buah tersebut
bukan pesanan Mr. K ukuh atau PT. Sinar Surya ;
M enim bang, bahwa menjadi pertanyaan berikutnya apakah
bola-bola yang 17.000 buah dan disita polisi itu apakah pesanan
PT. Sunrise ;
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Bahwa dalam persidangan memang benar PT. Sunrise pernah
memesan beberapa kali bola merek Mikasa kepada PT. Kones antara
lain jenis-jenisnya untuk bola voli spiker, spiker gold, spiker super Gold,
MG. Competition gold, MG Competition, sedangkan bola sepak jenisnya
Play off, Roma, Gold up penalty, Genova, Mexico, Brasil, Goal (Size
4), Goal Size 5, Goal Master (Size 4) Goal Master size 5 (T.II dan T9);
Bahwa dalam persidangan terlihat barang bukti yang diperlihatkan
yaitu contoh-contoh dari 17.000 buah bola yang disita polisi dari Pabrik
PT. Kones ternyata seri atau jenisnya VWL210, SWL 310, basket ball
Handlasted, FT5, FX5, VL 200, SWL 310S, S5 LP Roma without
Sunrise logo dimana yang terbanyak jenis VWL 210 san SWL 310.
Dengan demikian jelas menurut Majelis bola-bola yang ada jumlahnya
17.000 buah itu jenisnya tidak sama dengan yang dipesan PT. Sunrise,
maka Majelis menilai bola-bola tersebut dibuat atas inisiatif sendiri
Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Miss Seong Mie
Choe yang menerangkan Terdakwa pernah banyak membuat bola di luar
order/pesanan ;
Bahwa keadaan tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan
Terdakwa sendiri di BAP maupun persidangan bahwa pabrik jika tidak
ada order, produksi terus berjalan.
Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang, kapankah
bola-bola yang berjumlah 17.000 buah tersebut dibuat atas perintah
Terdakwa.
Bahwa menurut keterangan saksi Hee Kyung Kim, bola-bola
produksi mulai tahun 1992 itu bolanya berwarna putih semua sedangkan
produksi tahun 1996 itu sudah berwarna kombinasi atau belang-belang
warna hitam dan putih serta semua bola-bola yang menjadi barang bukti
yang diperlihatkan saksi dibenarkan buatan PT. Kones Taeya Industry.
Bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 1998 telah ditemukan bolabola sebanyak 17.000 buah di pabrik PT. Kones rata-rata semua bolanya
belang-belang/kombinasi wama hitam dan putih, dan hal ini dikuatkan
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dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP yang tidak disangkal
Terdakwa bahwa bola-bola dibuat dalam tahun 1998.
Bahwa melihat keadaan di atas Majelis menilai Terdakwa memang
membuat bola dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tanggal
14 Oktober 1998.
Bahwa adapun soal waktu pembuatan bola-bola 17.000 buah itu
kurang tepat sekali/persis, hal ini tidak menjadi penghalang untuk cukup
menyatakan waktu (Hoge Raad 18 Juni 1928, bahwa penyebutan dalam
surat dakwaan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau
kira-kira tahun 1920 sampai dengan tahun 1926 dalam putusan Hoge
Raad, adalah cukup untuk menyatakan waktu).
Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas dimuat soal waktu
yaitu “setidak-tidaknya pada hari yang ada dalam tahun 1997 dan tahun
1998 sudah jelas dan cukup menunjukkan waktu.
Menimbang, bahwa apakah benar-benar bola dengan jumlah 17.000
buah tersebut dibuat atas inisiatif Terdakwa sendiri.
Bahwa mengenai hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai
berikut:
Bahwa menurut keterangan saksi Miss. Seong Mi Choi yang
dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pernah membuat
bola-bola banyak di luar pesanan/order dan bola yang menjadi barang
bukti itu benar semua buatan PT. Kones.
Bahwa, saksi Hee Kyung Kim menerangkan benar semua bola
barang bukti buatan PT. Kones dan dibuat atas perintah Terdakwa saksi
tahu karena bertugas dibagian kontrol mesin produksi.
Bahwa saksi Chia Kum Hoong menerangkan tidak pernah memesan
bola-bola dengan jenis dan standart seperti bola yang ditemukan di
gudang PT. Kones yang kemudian disita Polisi bahkan saksi bisa
membedakan mana yang palsu dan asli.
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Bahwa melihat keadaan di atas dihubungkan dengan keterangan
Terdakwa dipersidangan yang menyatakan Pabrik Produksi terus
walaupun tidak ada pesanan serta keterangan Terdakwa dalam BAP yang
dibenarkan isinya telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Direktur
Utama dan merangkap Direktur Produksi PT. Kones Taeya Industry telah
berinisiatif sendiri membuat bola-bola yang disita polisi dengan cara
memerintahkan anak buahnya untuk memproduksi sebagai kepanjangan
tangannya dalam suatu Perusahaan maka menurut Majelis benar
Terdakwa memang mempunyai inisiatif sendiri dan menjadi tanggung
jawab Terdakwa ;
Menimbang, bahwa mengenai perihal lainnya dalam pembelaan
Penasehat Hukum Terdakwa sudah ditanggapi Jaksa Penuntut Umum
dan Majelis Conform/sependapat dengan pendapat penuntut umum
tersebut maka tidak pula Majelis pertimbangkan lagi seperti dalam
pembelaan Terdakwa antara lain tentang Pengadilan Negeri Bekasi dinilai
tidak berwenang menjadi perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah
dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapati
fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama merangkap Direktur
Produksi PT. Kones Taeya Industry, Jalan Raya Setu Kampung Rawa
Banteng, Mekarsari, Cibitung Kabupaten Bekasi.

-

Bahwa Terdakwa juga memiliki saham sebesar 26% dimana PT.
Kones Taeya Industry tersebut bergerak dibidang produksi bolabola antara lain bola sepak, bola volley dan bola basket.
Bahwa perusahaan yang dikelola Terdakwa memproduksi bola atas
dasar pesanan dan atas dasar inisiatif sendiri.
Bahwa pada tahun 1992 PT. Kones menerima order dari Mr. Kukuh
berupa bola volley dan bola sepak sampai beberapa kali hingga tahun
1995.
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Bahwa benar setiap order secara tertulis tentang jenis bola dan
jumlahnya serta kwalitasnya.
Bahwa pada tahun 1996 PT. Sunrise Singapore pernah order 20.000
buah bola baik bola volley maupun bola sepak dimana bahan
karetnya, jumlah maupun kwalitasnya ada dalam order.
Bahwa hingga tahun 1998 PT. Sunrise pernah order lagi kepada
PT. Kones 80.000 buah bola basket dan bola volley dan bola sepak.
Bahwa adapun seri/jenis bolanya untuk bola volley jenis Spiker,
spiker gold, spiker super gold, MG Competition Gold, MG Compe
tition sedangkan bola sepak jenis play off, Roma Gold Up, Penalty,
Gold size 5, Gold Matss Size (Size 4), Gold matss size 5.
Bahwa benar semua pesanan sudah dilunasi dan bola sudah dikirim.
Bahwa benar bola tersebut memakai merek “Mikasa” dan sebagai
pemegang merek adalah PT. Myojyo Rubber Industry dan PT. Sun
rise sebagai pemegang lisensi yang berkedudukan di Singapore serta
mempunyai perwakilan di Indonesia dengan pimpinan Miss. Rajes.
Bahwa benar Miss Rajess pernah mendapat teguran dari PT. Myojyo
Rubber Industry di Jepang yang katanya banyak terima keluhan
adanya bola-bola beredar merek Mikasa di luar negeri, pesanan
sedikit kenapa yang beredar banyak.
Bahwa pada bulan Oktober 1998 saksi Miss Rajess mendatangi saksi
Henry Hasibuan, SH. seorang Pengacara untuk menceritakan
keluhannya yaitu adanya beredar bola-bola diduga palsu merek
Mikasa dari Indonesia.
Bahwa kemudian saksi Rajes, saksi Henry Hasibuan, saksi Willem
VI Maitimoe mendatangi pabrik PT. Kones di Kabupaten Bekasi
dan bertemu dengan Terdakwa dan Miss Choi.
Bahwa beberapa hari kemudian saksi Henry Hasibuan, SH,
bertemu petugas Kepolisian dan saksi Willem VI M eitimoe
mendatangi pabrik PT. Kones dan menyita bola-bola yang ada di
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Gudang dengan rincian :
Bola sepak

+

11.000 buah

Bola Volley

+

6000 buah

Bola Basket

±

100 buah

Bahwa barang-barang yang disita buatan PT. Kones atas perintah
Terdakwa.
Bahwa bola-bola yang disita dan menjadi barang bukti itu terdiri
dari :
Bola sepak jenis VWL210

sejumlah

+

Bola sepak jenis SWL 310

sejumlah

+ 11.000 buah

Bola Volley FT 5

sejumlah

+

66 buah

Bola Volley FX 5

sejumlah

±

23 buah

Bola Volley VWL 210

sejumlah

+

3 buah

Bola Volley SWL 310 S

sejumlah

+

3 buah

Bola Volley S5 LP

sejumlah

i

5 buah

6.000 buah

Bola Volley Roma Without Sunrise sejumlah ±
Bola Basket ball Handlasted

sejumlah

+

52 buah
113 buah

(Bukti surat PU. 13)
Bahwa PT. Sunrise Singapore pernah beberapa kali memesan/order
bola kepada PT. Kones dengan jumlah dan kwalitas dan jenis tertentu
yaitu :
•

Bola volley jenis spiker, spiker gold, spiker super gold, MG
Competition Gold, MG Competition, sedangkan bola sepak
jenis play off, roma, gold up, penalty, Mexico, Brazil, Goal
Size 4, Goal Size 5, Goal Matts (size 4), Goal Matts (size 5).

Bahwa benar pesanan-pesanan tersebut sudah dikirim oleh PT. Kones
dan PT. Sunrise sudah melunasi dan selesai.

Bahwa sebelum PT. Sunrise memesan bola-bola Mr. Kukuh juga
pernah memesan bola-bola kepada PT. Kones sekitar tahun 1992
s/d tahun 1995 dengan beberapa kali pesanan bola volley jenis Kick
Off, Luiz Pereira, Mikasa FT5, Mikasa Black Denim, Mikasa Pro
Spike, MG Gold, MG Mini, Mikasa S3, Mikasa S4, Mikasa S3 (LP).
Bahwa benar baik pesanan Mr. Kukuh atau Toko Sinar Surya Sport
maupun pesanan PT. Sunrise memakai logo/merek “Mikasa” .
Bahwa pemegang merek Mikasa adalah Myojyo Rubber Ibdustry
Co. Ltd suatu perseroan yang berkedudukan di Jepang No. 11-12, 3
Chome Usumoki-cho Nishiku, Hiroshima Jepang yang kemudian
memberikan lisensinya kepada PT. Surise & Co. Ltd, yang beralamat
No. 9 Kali Bukit Crescent, Kali Bukit Tech Park I Singapore 416240,
dimana PT. Sunrise ini mempunyai kantor perwakilan di Indonesia
di L.22 BBD Plaza Jl. Imam Bonjol Jakarta, dengan pimpinan
perwakilan Miss Rajess.
Pada tahun 1992 ada gugatan dari PT. Myojyo Rubber Industry
kepada Rabinder Singh (Mr. Kukuh) sebagai (Tergugat) dengan
Nomor 394/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Pst dengan permasalahan pemakaian
logo Mikasa dan dimenangkan oleh Penggugat yaitu M yojyo
Rubber Industry, serta telah mempunyai kekuatan pasti.
Bahwa pemakaian merek Mikasa yang juga sudah didaftarkan oleh
Myojyo Rubber Industry ke Departemen Kehakiman RI, Direktorat
Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, dengan Nomor pendaftaran
345321 dengan jangka waktu 10 tahun terhitung mulai 11 Agustus
1994 ;
Bahwa benar ada perjanjian-perjanjian/lisensi yang diberikan oleh
Myojyo Rubber Industry kepada PT. Sunrise Singapore tanggal 1
Januari 1998, dengan jangka waktu 2 tahun dan berakhir tanggal 31
Desember 1999.
Bahwa pada tahun 1950-an PT. Sunrise Singapore sudah menjadi
agen tunggal produksi merek Mikasa dan Yonex untuk wilayah
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Singapore, Indonesia, Malaysia, Hongkong, dan Brunei sampai
dengan sekarang.
-

Bahwa produk Mikasa bentuknya bola antara lain bola sepak, bola
volley dan bola basket.

-

Bahwa bola-bola yang ditemukan di PT. Kones itu ada beberapa
jenis, antara lain :
Jenis VWL 210, warna putih polos pentil diluar,
Jenis SWL 310, warna kombinasi hitam dan putih ada logo
FIFA approted pentil di luar,
Jenis Basket ball Handlasted warna coklat jingga,
Jenis FT 5, warna kombinasi hitam dan putih corak segidga
tulisan FIFA ;
FX 5, kombinasi warna putih dan hitam listnya garis-garis.
VL 200 warna kombinasi hitam putih,
SWL 310 S. kombinasi hitam putih,
Rome without Sunrise logo, wama kombinasi hitam putih
dengan segitiga yang hitam warnanya.

-

Bahwa benar baik toko Sinar Surya atau Mr. Kukuh maupun PT.
Sunrise Singapore tidak pernah memesan/order bola dari PT. Kones
seperti bola yang ada di gudang dan kemudian disita oleh polisi.

-

Bahwa benar PT. Sunrise telah membuat perbandingan antara bola
Mikasa palsu dan asli.

-

Bahwa Terdakwa membuat bola dengan jumlah 17.000 buah itu
atas dasar inisiatif sendiri dan di luar kewenangannya selaku Direktur
Utama dan Produksi membuat bola-bola merek Mikasa dimana
Terdakwa bukan pemegang merek dan tak ada ijin dari pemegang
merek “Mikasa” tersebut.

Menimbang, bahwa bagaimanakah sekarang hubungan antara faktafakta dan keadaan tersebut diatas jika dihubungkan dengan dakwaan
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Penuntut Umum kepada Terdakwa.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yaitu :
-

Primair melanggar pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

-

Subsidair melanggar pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

-

Bahwa unsur-unsur dari pasal 81 Undang-undang R epublik
Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 ialah :
a.

Barang siapa

b.

Dengan sengaja

c.

tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain
atau badan hukum lain.

d.

barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi d an atau
diperdagangkan.

Ad. a.

Unsur Barang Siapa.
Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah subyek hukum
sebagai pelaku tindak pidana bisa orang (person) atau badan
hukum.
Bahwa dalam fakta dan keadaan terlihat Terdakwa Mr.
Sang Chan Nam adalah sebagai Direktur Utama PT. Kones
Taeya Indonesia dan juga merangkap sebagai Direktur
Produksi, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa
sendiri dipersidangan dan keterangan saksi Miss Seong
Mie Choi dan saksi Hee Kyung Kim.
Bahwa didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995
disebutkan keberadaan PT. Diakui sebagai badan hukum
dianggap sebagai manusia. Badan Hukum adalah suatu

51

badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan
keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh
karenanya maka disebut artificial person atau manusia
buatan atau person in law.
Bahwa di dalam suatu PT. ada Komisaris dan Direksi
dimana Direksi ini kemudian, menunjuk seseorang untuk
mewakili yang dinamakan Direktur Utama yang dapat
bertindak mewakili Perseroan.
Bahwa Direksi yang diwakili Direktur Utama tersebut
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan
baik didalam maupun di luar pengadilan.
Bahwa selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan,
juga bertindak sebagai mewakili perseroan dan dalam
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
maka setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab, namun apabila tidak demikian maka
setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan
diwajibkan kepadanya jadi kesalahan tersebut di luar
tanggung jawab perseroan.
M enimbang bahwa dalam fakta dan keadaan terlihat
dipersidangan Terdakwa yang berinisiatif sendiri membuat/
memproduksi bola merek “Mikasa” dengan jenis yang
ditemukan di gudang PT. Kones dan disita Polisi itu tahu
jika ada pemegang mereknya yaitu Myojyo Rubber Indus
try Co. Ltd dan lisensinya ada PT. Sunrise, semestinya harus
ijin terlebih dahulu dan menanyakan standart/katalog
bolanya untuk ukuran kwalitas, standart dan jumlahnya.
Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan Direktur
Produksi PT. Kones yang bergerak di bidang produksi bola
itu sah-sah saja dan memang wewenang Terdakwa akan

tetapi Terdakwa memproduksi bola dengan merek Mikasa
yang jelas ada pemegang mereknya dan lisensinya yaitu
orang lain dan bukan Terdakwa, inilah yang dinilai Mejelis
bahw a perbuatan Terdakw a telah m elebihi batas
wewenangnya (Marginal Toetshing), padahal tidak ada
perintah, tidak ada order sehingga menurut M ajelis
perbuatan Terdakwa tersebut menjadi perbuatan Terdakwa
pribadi Mr. Sang Chang Nam.
Maka menurut Majelis yang menjadi subjek hukum perkara
ini adalah Terdakwa bernama Mr. Sang Chan Nam sudah
cukup umur dan dapat dipertanggungjawabkan yang dalam
persidangan m enerangkan bahw a Terdakw a yang
membuat/memerintahkan memproduksi bola-bola dengan
jumlah 17.000 buah yang kemudian disita Polisi, hal ini
dikuatkan dengan keterangan saksi Hee Kyung Kim dan
saksi Miss Seong Mie Choi. Dengan demikian maka unsur
ini telah dipenuhi oleh Terdakwa dan terbukti.
Ad. b.

Unsur Dengan Sengaja
Bahwa didalam unsur ini dalam fakta dan keadaan terlihat
Terdakwa sebagai Direktur Utama merangkap Direktur
Produksi PT. Kones Taeya Industry di luar kewenangannya
telah m emerintahkan baw ahannya yang m erupakan
kepanjangan tangan dalam suatu perusahaan untuk
membuat bola antara lain bola sepak, bola volley dan bola
basket yang memang menjadi kegiatannya PT. Kones
bergerak dibidang produksi bola-bola olah raga.
Bahwa saksi Hee Kyung Kim yang tugasnya dibagian
kontrol mesin tahu bahwa pembuatan bola-bola produksi
PT. Kones tersebut atas perintah Terdakwa, demikian juga
saksi Miss Seong Mie Choi yang menyatakan pembuatan
bola atas perintah Terdakwa, demikian pula keterangan
Terdakwa sendiri di persidangan memang tugas Terdakwa
selaku Direktur Produksi. Dengan demikian jelas menurut
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Majelis pembuatan bola-bola tersebut memang disengaja
dimaksud dan diperintah Terdakwa di luar kewenangannya
selaku Direktur Produksi PT. Kones Taeya Industry yang
bergerak dibidang produksi bola-bola, adapun bola sengaja
dibuat diatas pesanan atau inisiatif sendiri itu urusan lain
yang jelas bola-bola itu sengaja dim aksudkan buat
Terdakwa, maka unsur ini telah dipenuhi Terdakwa dan
terbukti.
Ad. c.

Unsur tanpa hak menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain.
Bahwa dalam fakta dan keadaan terlihat Terdakwa selaku
Direktur Utama dan produksi sejak tahun 1992 s/d 1998
selain memproduksi/membuat bola-bola memakai merek
lain, juga membuat bola-bola merek Mikasa.
Bahwa Terdakwa m engetahui bola-bola M ikasa itu
pemegang mereknya Myojyo Rubber Industry atau PT.
Sunrise selaku lisensi dan sudah beberapa kali mendapat
order akan tetapi untuk pembuatan bola-bola seperti yang
ditemukan di gudang PT. Kones dengan berbagai macam
jenis sejumlah 17.000 bola yang kemudian disita polisi pada
tanggal 14 Oktober 1998 itu Terdakwa memakai merek
yang tidak terdaftar atas nama Terdakwa/bukan merek
Terdakwa.
Bahwa bola-bola yang 17.000 bola disita polisi tersebut
memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek
Mikasa yaitu merek yang terdaftar milik badan hukum yaitu
Myojyo Rubber Industry di Jepang yang mempunyai agen
tunggal PT. Sunrise di Singapore.
Bahwa bola-bola yang ditemukan di gudang PT. Kones
Taeya Industry tersebut, bukan pesanan PT. Sunrise
maupun Myojyo Rubber Industry, maupun Mr. Kukuh.
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Bahwa dengan melihat bukti-bukti surat terlihat Mr.
Kukuh, PT Sunrise maupun Myojyo Rubber Industry tidak
pernah memesan/order bola jenis :
SWL 210, SWL 310, basket handlasted, VL 2000, SWL
310 S, Roma Without Sunrise, FT 5 yang ada tulisan FIFA
bahkan pihak M yojyo R ubber In d u stry /S u n rise
m enem ukan ada kejan g g alan -k ejan g g alan karena
kwalitasnya berbeda akan tetapi mirip/persis sekali dengan
merek miliknya.
Keadaan tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi
Chia Kum Hoong dan dengan surat-surat, pesananpesanan yang tidak ada pesanan jenis bola tersebut baik
dari PT. Sunrise, Myojyo Rubber Industry maupun Mr.
Kukuh, juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa
sendiri di persidangan serta bukti surat perbandingan antara
bola asli dan palsu merek Mikasa yang dibuat Terdakwa
(Bukti surat PU.6).
Dengan demikian menurut Majelis unsur ini jelas dipenuhi
Terdakwa dan terbukti.
Ad.d

Unsur barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi
dan atau diperdagangkan.
Menimbang, bahwa didalam unsur ini Majelis menilai
sifatnya alternatif, jadi bisa dikenakan hanya untuk
perbuatan memproduksi atau memperdagangkan atau
memproduksi dan memperdagangkan.
Bahwa didalam unsur dalam fakta dan keadaan terlihat
Terdakwa selaku Direktur Utama dan Direktur produksi
telah memerintahkan di luar kewenangannya memproduksi
bola-bola atas inisiatif sendiri/di luar pesanan kepada
bawahannya sekitar tahun 1996 keatas, tahun 1997 dan
tahun 1998.
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Bahwa benar barang berupa bola sepak, bola volley dan
bola basket itu dibuat atau diproduksi PT. Kones Taeya
Industry dengan jumlah 17.000 buah yang kemudian pada
tanggal 14 Oktober 1998 disita polisi.
Barang yang dibuat Terdakwa berupa bola itu sama atau
sejenis dengan bola yang dibuat Myojyo Rubber Industry
Co. Ltd Jepang dengan memakai merek Mikasa dan
kwalitas serta mutu yang tidak sama, hal ini dikuatkan
dengan keterangan saksi Williem VI Maltimoe yang
mengetahui dan bisa membedakan mana yang palsu dan
yang asli dan juga saksi Chia K um Hoong.
Bahwa bola-bola tersebut yang 17.000 itu hanya yang
berjenis VWL 210 saja yang berwarna putih polos, dan
bola basket warna coklat jingga, sedangkan yang lainnya
adalah berwarna kombinasi/belang-belang putih dan hitam,
ada yang kotak hitam-hitam, segitiga hitam dan list/garisgaris hitam.
Bahw a menurut keterangan saksi Hee Kyung Kim
dipersidangan bola-bola dengan warna putih kombinasi
hitam tersebut buatan tahun 1996, sedangkan warna putih
polos dibuat mulai tahun 1992.
Bahwa menurut keterangan saksi Miss Rajes juga melihat saat
gudang PT. Kones Taeya Industry banyak bola putih kombinasi wama
hitam.
Bahwa saksi Seong Mie Choi juga menyatakan semua bola barang
bukti produksi PT. Kones dan benar Terdakwa membuat bola di luar
pesanan/order banyak sekali.
Bahwa menurut keterangan Terdakwa di BAP yang dibenarkan di
persidangan bahwa Terdakwa membuat bola-bola tersebut pada tahun
1998.
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Dengan demikian jelas menurut Majelis bahwa Terdakwa membuat/
memproduksi bola diatas tahun 1996 s/d 1998 dengan jumlah 17.000
buah dengan merek “Mikasa” dan mirip sama dengan bahan pembuatan,
tujuan penggunaan bola asli buatan MYOJYO RUBBER INDUSTRY
telah dipenuhi Terdakwa dan terbukti.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 81
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 telah terbukti
semua maka terbuktilah secara sah dan meyakinkan menurut Majelis
bahwa Terdakwa Mr. Sang Chan Nam telah melakukan tindak pidana
sesuai dakwaan Promair tersebut diatas.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara
alternatif, karena dakwaan primair terbukti, maka selanjutnya tidak perlu
dibuktikan lagi.
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pada diri Terdakwa terdapat
kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang
bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa
tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diajukan di persidangan
berupa :
-

3 (tiga) buah bola yaitu Volley, bola Basket, Bola sepak merek
Mikasa yang diduga palsu;

-

1 (satu) bundel surat perjanjian antara Sunrise & Co Ltd dan Myojyo
Rubber Industry Co. Ltd;

-

17.000 (tujuh belas ribu) buah bola merek Mikasa yaitu bola Vol
ley, bola basket dan bola sepak;

-

17 (tujuh belas) buah klise foto yang diduga digunakan untuk
membuat logo Mikasa;

-

5 (lima) buah besi kuningan yang digunakan untuk stempel pres
Mikasa ;
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Bahwa semua barang bukti tersebut diatas di rampas untuk
dimusnahkan, kecuali 1 (satu) bundel surat-surat perjanjian antara
PT. Sunrise dan Myojyo Rubber Industry dikembalikan kepada
PT. Sunrise;
Menimbang, bahwa karena sebelum diputus Terdakwa ditahan maka
lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dalam
pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;
Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa akan melarikan diri
atau menjauhi pidana dan akan sulit dicari, sebab Terdakwa Mr. Sang
Chan Nam adalah warga negara asing (Korea) dikhawatirkan bisa saja
Terdakwa pulang ke negaranya karena diberhentikan, mengundurkan
diri, atau habis kontraknya atau memang berniat pulang ke negaranya,
sebelum putusan ini mempunyai kekuatan pasti, yang memakan waktu
cukup lama jika Terdakwa memakai upaya hukum yang ada, maka ada
cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan Rutan.
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana kepada diri
Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan hal-hal yang meringankan.
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :
•

Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik merek.

•

Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit.

•

Terdakwa sebagai Warga Negara Asing seharusnya mentaati hukum
Indonesia dimana negara Indonesia telah memberi kesempatan
kepada orang asing untuk membuka usaha di Indonesia.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :
•

Terdakwa sudah berkeluarga;

•

Terdakwa sopan dipersidangan;
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•

Terdakwa belum pemah dihukum;

•

Terdakwa termasuk salah satu Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar
ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang 14 Tahun 1997
tentang merek diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum
dibidang HAKI atau merek pada khususnya dikalangan pengusaha atau
pengguna merek;
Bahwa mengingat pentingnya pengembangan HAKI (Hak Atas
Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan dampaknya yang besar terhadap
kemajuan tehnologi, ekonomi, kebudayaan dan sosial ; mengingat
perlindungan yang makin kuat dan pembudaya HAKI akan memberikan
kontribusi terhadap pengembangan Industri melalui kemudahan alih
tehnologi, dan Negara Indonesia sudah memberikan peluang kepada siapa
saja termasuk WNA yang ingin berusaha di Indonesia tentunya harus
mentaati juga hukum yang berlaku di negara Indonesia tercinta ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
Majelis berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang
akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar
putusan ini nanti.
Mengingat dan memperhatikan pasal 81 Undang-undang Republik
Indonesia No. 14 Tahun 1997 bab XVI dan Undang-undang No. 8 Tahun
1981 tentang KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini.
MENGADILI:
Menyatakan bahwa Terdakwa Mr. Sang Chan Nam menurut hukum
dan keyakinan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“MENGGUNAKAN MEREK SECARA KESELURUHAN TANPA
HAK” sesuai dengan dakwaan primair, sbg diatur dalam PSI;

59

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam)
bulan kurungan;
Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah bola yaitu bola Volley, Bola sepak, bola Basket;
17.000 (tujuh belas ribu) buah terdiri dari bola Volley, bola
Sepak, bola Basket;
17 (tujuh belas) buah klise foto yang diduga digunakan untuk
membuat logo Mikasa;
5 (lima) buah besi kuningan yang digunakan untuk stempel press
Mikasa;
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
1 (satu) bundel surat-surat perjanjian antara pihak PT. Sunrise
6 Co. dan M YOJYO RUBBER IN DUSTRY Co Ltd
(dikembalikan kepada PT. Sunrise)
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
Membebankan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara ini
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Catatan Akhir :
1.

Putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya sudah benar, hanya
mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada
Terdakwa seharusnya berbunyi sebagai berik u t: “Dengan sengaja
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
dengan merek terdaftar milik orang lain/badan hukum lain untuk
barang sejenis yang diproduksi dan dipedagangkan”, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek.

2.

Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mempertimbangkan tidak
adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar atau alasan
pemaaf. Hal ini tidak perlu, oleh karena hal-hal tersebut oleh
Terdakwa sendiri tidak pernah dikemukakan sebagai pembelaan
persidangan.

3.

Pengadilan Negeri dalam amar putusannya telah memerintahkan
barang-barang bukti berupa bola-bola, klise-klise foto dan besi
kuningan dalam perkara ini untuk dimusnahkan. Hal ini tidak dapat
dibenarkan oleh karena pemusnahan tersebut tidak ada dasar
hukumnya dalam Undang-undang yang bersangkutan. Semestinya
barang-barang bukti tersebut dapat dirampas untuk Negara sesuai
ketentuan tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP,
melainkan tindakan Kepolisian (Politionele Maatregel) yang
bermaksud menjaga keselamatan masyarakat yang dasar hukumnya
selalu dicantumkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan,
Ketentuan mengenai pemusnahan terebut tidak ada dalam Undangundang tentang merek tersebut.

P e m b u a t catatan a k h ir
ttd.
R. S O E B IJ A N T O N O , SH .

B.

KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MPU TANTULAR.
NOMOR : 56/PID/B/2000/PN.B KS
OLEH
: JUSTINUS SOEDIJO, SH
Tanggapan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.
Surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum surat dakwaan
Alternatif yang bersifat Subsidair, yaitu Primair. Terdakwa telah
melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 81
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang
merek. Subsidair, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur
dan diancam pidana pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia
No. 14 tahun 1997.
M enurut Penanggap susunan Surat Dakwaan tersebut diatas
sudah tepat yaitu untuk menghindari “apabila surat dakwaan
berjenis tunggal” maka apabila dakwaan tidak terbukti maka
Terdakwa haus dibebaskan.
Tanggapan terhadap putusan Hakim.
1.

Mengenai istilah Saksi Ahli (halaman 25).
Penanggap merasa keberatan atas istilah yang dipakai dalam
putusan Hakim tersebut karena menyimpang dari istilah yang
disebut dalam Pasal 184 KUHAP, dan pengertian keterangan
saksi (Pasal 184 ayat (1) a KUHAP) berbeda dengan
keterangan ahli (Pasal 184 ayat (2) KUHAP), Selain
penempatan berbeda substansi pengertian dua istilah itu juga
berbeda.

2.

Mengenai Saksi ke 7 Yuslisar Ningsih KASI Hukum Sub Dit
Hukum dan Dokumentasi Direktorat Merek.
Karena saksi ke 7 tidak hadir di persidangan setelah dipanggil
dengan patut maka keterangan hanya dibacakan dalam
persidangan (meskipun Terdakwa tidak keberatan). Dari
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pandangan akademis maka keterangan Saksi yang tidak
disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak
merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan dari saksi yang disum pah dapat
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (Pasal 185
ayat (7) KUHAP). Maka sudah tepat apabila Hakim menolak
keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas ketarangan Saksi
ke 7 yang tidak disumpah sesuai interpretasi terhadap Pasal
161 ayat (2) KUHAP.
Masalah di atas sebenarnya tergantung dari kejelian Penyidik
Polri dim ana apabila seorang Saksi atau seorang Ahli
diperkirakan karena beberapa hal tidak akan dapat datang
dipersidangan sumpah dapat dilakukan di depan Penyidik Polri
dan Berita Acara Sumpah dilampirkan dalam Berkas Perkara.
Sehingga ketarangan Saksi atau Ahli yang dibacakan
dipersidangan memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu
sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi azas pembuktian
dalam perkara pidana yang itu “menurut undang-undang secara
negatif’.
3.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti
bersalah sebagaimana Dakwaan Primair.
Pertimbangan ini sudah tepat karena apabila Dakwaan Primair
sudah terbukti maka tidak perlu dibuktikan Dakwaan Subsidair.

4.

Pertimbangan Hakim bahwa unsur-unsur Pasal 81 UndangUndang No. 14 Tahun 1997 telah terpenuhi, yaitu
a.

Barang siapa ;

b.

Dengan sengaja;

c.

Tanpa hak m enggunakan m erek yang sam a pada
keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik orang lain atau milik badan hukum lain.
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d.

B arangdan atau jasa sejenis yang diproduksi dan
diperdagangkan.

Pertimbangan ini sudah tepat, terutama kedudukan Mr.San Cham
Nam sebagai Direktur Utama PT. Kones Taeya Indonesia yang
merangkap sebagai Direktur Produksi, dimana PT.Kones Taeya
Indonesia sebagai badan hukum maka dalam ketentuan hukum
indonesia dapat menjadi subyek hukum ( person in law ). sehingga
pelaku-pelaku lain ( karyawan ) tidak dapat dikenakan pasal 55
KUHP.
Tanggapan terhadap putusan Hakim.
1.

Putusan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga)
bulan dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- subsidair 6 (enam)
bulang kurangan sudah tepat. Sebagaimana telah disebutkan
dalam pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa terbukti
bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana
sesuai dakwaan primair yaitu Pasal 81 Undang-Undang No.
14 tahun 1997.

2.

Meskipun tidak diatur tentang pemusnahan barang-barang bukti
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 maka menurut
Penaggapan pemusnahan barang-barang bukti tersebut sudah
tepat. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal
10 b 2.e. KUHP.

Tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum.
1.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim juga
dim uat D uplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:
a.

menyatakan Terdakwa Mr. Sang Chan Nam tidak terbukti
bersalah melakukan “tindak pidana: menggunakan Merek
yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang sudah
terdaftar milik orang lain/badan hukum lain untuk barang
atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan

atau diperdagangkan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 81 Undang-Undang No. 14 tahun 1997
tentang Merek.

2.

b.

membebaskan Terdakwa Mr. Sang Chan Nam dari segala
tuntutan hukum (ontslag van alle rechvervolging).

c.

Mengembalikan barang bukti perkara seluruhnya kepada
Terdakwa Mr. Sang Chan Nam, kecuali 1 (satu) bundle
surat perjanjian antara pihak Sunrise & Co dan Myojyo
Rubber Industry Co. Ltd (tetap dilampirkan dalam berkas
Perkara);

d.

4. m em ulihkan hak Terdakw a dalam kem am puan,
kedudukan dan harkat serta m artabat;

e.

Bahwa biaya-perkara yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada negara.

M enurut Penanggapan dim uatnya duplik dari Penasihat
Hukum Terdakwa dalam pertimbangan putusan Hakim adalah
sangat positif dalam perkembangan Hukum Acara Pidana di
Indonesia. Hal ini sesuai dengan azas “Catur Wangsa” dalam
H ukum A cara Pidana di Indonesia sebagaim ana telah
dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.
18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat (termasuk
Penasihat Hukum) adalah Aparat Penegak Hukum.

Penanggap :
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Mpu Tantular

Justinus Soedijo, S,H,
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

PEMBAKARAN KANTOR :
-

M A SSA M E M B A K A R K A N T O R K A R E N A T A N A H N Y A
TERKENA PROYEK PENGELOLAAN KELAPA SAWIT

Mi l i k

Perpustakaan
Mahkamah Agung - R

HUKUM PIDANA

>! i 1i i/1
UBudttJsuqvj*!
A ■ g u u g A rffifnii

MASSA MEMBAKAR KANTOR PT. AIP
(PENGELOLA PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT)

•

Jaksa mendakwa Terdakwa Jhoni Andrianto bin Jasa
Kodok berdasarkan dakwaan antara lain :
-

Pada awalnya Terdakwa mengumpulkan warga yang
tanahnya terkena Proyek perkebunan kelapa sawit untuk
mendatangi dan berdialog dengan pimpinan PT. AIP.

-

Setibanya dikantor PT. AIP, rombongan dihadap oleh
aparat keamanan, kemudian terdakwa mengatakan ingin
bertemu dengan Manager Ir. Yayan Hadian. Karena
situasi tid ak m em ungkinkan aparat keam anan
menolaknya. Melihat hal tersebut massa emosi dan
menyatakan : "kami ingin berjumpa/berdialog dengan
Ir. Yayan Hadian dan Suharto serta Rambe pimpinan
PT AIP dari kantor Pekanbaru dan memberikan batas
waktu sampai janm 12.00."

-

Setelah batas waktu yang diberikan habis, Terdakwa
bersama beberapa orang kawannya masuk ke dalam
kantor dengan membawa ban bekas dan tak berapa lama
kemudian api mulai bekobar dari dalam kantor yang
dilempar oleh massa dengan menggunakan minyak
kearah kantor yang mengakibatkan kantor PT. AIP
terbakar berikut isinya.

-

Perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai :
-

M elakukan tindak pidana berupa penghasutan
terhadap massa untuk melakukan perlaw anan
terhadap kekuatan umum, yang diatur dan diancam
berdasarkan pasal 160 KUHP.
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•

Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri antara lain :
-

Menyatakan Terdakwa bukti melakukan tindak pidana
penghasutan dan perlawanan terhadap kekuasaan umum;

-

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3
tahun

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NO. 78/PID.B/1999/PN.BKS, tanggal 25 Agustus 1999
DALAM PERKARA

Terdakwa: Jhoni Andrianto bin Jasa Kodok ; Warga Negara
Indonesia; Umur 26; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama
Islam; Pekerjaan tani; Bertempat tinggal Jalan Baru Bakal
Rt. 10/Rw 04Perawang, Bengkalis

D AK W AAN :
-
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Bahwa ia Terdakwa Jhoni Andrianto Bin Jasa Kodok pada hari
selasa tanggal 9 Maret 1999 telah mengajak masyarakat di Desa
Rawa Kao, Lubuk Dalam, Meredan, Rantau Panjang dan Perawang
yang memiliki tanah/tanah Ulayat/terkena areal Hak Guna Usaha
(HGU) Kebun Sawit PT. Aneka Inti Persada (PT AIP) di Desa
Meredan Kecamatan Siak untuk berkumpul dan berdialog dengan
pimpinan PT. AIP dalam rangka penyelesaian “tanah m ilik
masyarakat yang berasal dari tanah atau minta ganti rugi terhadap
tanah tersebut yang termasuk dalam areal HG PT. AIP.

Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999 sebelum menuju kelokasi
PT. AIP, masyarakat terlebih dahulu berkumpul di rumah Terdakwa
Jl. Baru Bakal Rt. 10 Rw. 04 Desa Perawang dan selanjutnya sekira
jam 09.30 WIBN Terdakwa bersama masyarakat kelima Desa
tersebut dengan menggunakan/menyewa dua unit bus dan satu truck
cold diesel serta puluhan sepeda motor menuju ke lokasi PT. AIP di
Desa Meredan. Dalam perjalanan Terdakwa membagikan ikat
kepada terbuat dari kain berwarna kuning yang bertuliskan
“Kembalikan tanah Ulayat” dengan maksud untuk mengetahui mana
kawan dan mana lawan.
Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama rombongan kurang lebih
300 (tiga ratus) orang tiba di depan Kantor PT. AIP Terdakwa dan
beberapa orang kawannya ingin masuk kedalam kantor, namun
dicegat oleh aparat keamanan, kemudian Terdakwa mengatakan
ingin bertemu dengan Manager Ir. Yayan Hadian, oleh karena
situasi tidak memungkinkan maka yang bersangkutan diamankan
oleh aparat keamanan, melihat hal tersebut massa emosi dan
mengatakan “kami ingin berjumpa /berdialog dengan Ir, Yayan
Hadian dan Suharto serta Rambe pimpinan PT. AIP dari kantor
Pekanbaru dan memberikan waktu sampai jam 12.00 WIB ;
Sekira jam 12.00 WIB ternyata Pimpinan PT. AIP belum tiba dilokasi
kebun, sehingga massa mulai tidak sabaran dan emosi, kemudian
Terdakwa mengeluarkan kata-kata “Jika Yayan dan temannya tidak
datang, kantor ini kita bakar”, kemudian massa berteriakan “bakarbakar kantor PT. AIP” , bahwa pada waktu saksi Yulison bin
Baharudin berdiri didepan pintu kantor PT. AIP, TERDAKWA
MENGELUARKAN KATA-KATA “Adili Sdr. Yayan dan bakar
kantor PT. AIP”. Selanjutnya kata-kata Terdakwa tersebut diikuti
oleh massa sambil melempar batu kearah kantor, selanjutnya
Terdakwa bersama beberapa orang kawannya masuk kedalam kantor
dengan membawa ban bekas dan tidak beberapa lama kemudian
api mulai hidup dari dalam kantor dan massa melempar plastik yang
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berisikan minyak kearah kantor yang mengakibatkan kantor PT. AIP
berikut isinya habis terbakar ;
-

Bahwa akibat dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Jhoni
Andrian to bin Jasa Kodok tersebut di atas kantor kebun PT. AIP
habis terbakar berikut isinya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut
serta tidak akan mengajukan keberatan.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di dalam
persidangan telah diajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
I.

KETERANGAN SA K SI:
A. Bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan 8
(delapan) orang saksi dalam Berita Acara Penyidikan masingmasing dibwah sumpah telah memberikan keterangan sebagai
berikut:
1.1. Ir. Yayan Hadianginanjar :
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-

Bahwa saksi adalah Manager PT. ANEKA INTI
PERSADA Perawang ;

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999 sekitar
jam 13.00 WIB kantor PT. ANEKA INTI PERSADA
Perawang telah dibakar massa ;

-

Bahwa kejadian tersebut diawali pada kurang lebih
jam 10.00 WIB kantor PT. ANEKA INTI PERSADA
Perawang didatangi massa sekitar 300 ( tiaga ratus )
orang dengan maksud menemui saksi untuk menuntut
“tanah ulayat”, yang menurut mereka telah digunakan
oleh perusahaan tanpa adanya ganti kerugian ;

Bahwa sewaktu massa datang saksi tidak ada dikantor,
dan baru nanti sekitar jam 11.30 WIB saksi diberitahu
oleh staff saksi, dan kemudian saksi menuju ke kantor,
namun sesampai disana suasana tidak mengizinkan
untuk saksi berdialog dengan masyarakat, karena
mereka sudah meneriakkan kata-kata “adili Yayan adili Yayan”, melihat gejala tersebut saksi kemudian
diamankan oleh petugas keamanan di dalam mess,
walau demikian ternyata massa tetap melempari mess
dengan batu dan kemudian saksi dibawa keluar
melalui pintu belakang mess menuju desa Pinang
Sebatang;
Bahwa benar batu barang bukti adalah sebagian batu
yang digunakan untuk pelemparan mess pada waktu
itu dan barang bukti yang lain adalah sebagian sisa
kebakaran ;
Bahwa sebenarnya ketika massa datang, karyawan
perusahaan sudah ada yang menemui mereka yaitu
Sdr. Yulison dan dia yang kemudian melaporkan
kejadian tersebut kepada saksi, karena m ereka
memaksakan akan bertemu dengan sak si;
Bahwa benar memang sebelum kejadian ini ada
permasalahan lahan perusahaan dengan masyarakat
sekitar, karena masyarakat menganggap perusahaan
telah menggunakan lahan masyarakat tanpa ganti
ru g i;
Bahwa terhadap masalah tersebut sudah berusaha
menyelesaikannya secara musyawarah namun belum
berhasil, dan pada hari kejadian tersebut tidak ada
jadwal dari Perusahaan untuk mengadakan pertemuan
dengan warga masyarakat;
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-

Bahwa akibat kebakaran terseb u t perusahaan
menderita kerugian berupa terbakarnya satu kantor
PT. AIP beserta isinya, sehingga mengakibatkan
kerugian sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah) ;

-

Bahwa benar barang bukti berupa satu brankas bekas
terbakar, satu bingkai filling kabinet bekas terbakar
adalah merupakan inventaris kantor PT. AIP yang
terbakar, sedangkan tiga buah batu kali adalah batu
yang didapati di dalam mess karyawan yang dilempari
massa waktu kejadian perkara ;

1.2. Muhamad Yamin bin Sargita :
-

Bahwa saksi adalah Karyawan PT. ANEKA INTI
PERSADA Perawang dengan jabatan Assisten Kepala;

-

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 1999
sekitar jam 13.00 WIB telah terjadi pembakaran
Kantor PT. AIP Perawang, yang dilakukan oleh
masyarakat setempat;

-

Bahwa benar pada waktu itu telah datang sekitar 300
(tiga ratus) warga m asyarakat Peraw ang yang
mengklaim tanah hak Ulayat mereka telah digunakan
perusahaan tanpa ganti rugi, dan mereka datang
menuntut ganti rugi kepada perusahaan ;

-

Bahwa rombongan tersebut terdiri dari beberapa
kelompok, salah satunya dipimpin oleh Terdakwa
Jhoni Andrianto, dan saksi waktu itu sempat bertemu
dan berjabat tangan dengan Terdakwa, sedangkan
yang lainnya dipimpin oleh Anas dan Bagus, dan
mereka ingin bertemu dengan Saksi I. Yayan ;

Bahwa karena saksi I. Yayan tidak ada kemudian
pihak keamanan menjemput Saksi I, namun setelah
saksi I sampai bukannya dialog yang terjadi, namun
bahkan terjadi teriak an -teriak an m assa yang
menyatakan : “tangkap Yayan!, adili Yayan!, bakarbakar!” teriakan-teriakan tersebut dipimpin oleh
Terdakwa yang kemudian diikuti oleh massa dan
bahkan kemudian massa melempari Yayan dan mess
yang digunakan untuk menyelamatkan Saksi I Yayan ;
-

Bahwa hal tersebut dapat Saksi lihat karena, waktu
itu saksi berada sekitar dua meter dengan Terdakwa
dan Saksi B agus;

-

Bahwa sebenarnya perusahaan sudah beberapa kali
berusaha m engadakan m usyaw arah dengan
masyarakat namun belum ada hasilnya ;

-

Bahwa, tak lama kemudian kantor terbakar hingga
habis, sehingga m enim bulkan kerugian bagi
perusahaan sekitar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus
ju ta );

1.3. Yulison bin Baharudin :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 1999 sekitar
jam. 09.30 WIB sudah terlihat datangnya rombongan
masyarakat sekitar perusahaan yang intinya mohon
supaya dikembalikan tanah Ulayat warga masyarakat
yang dikuasai oleh perusahaan ;
-

Bahwa salah satu rombongan tersebut adalah dipimpin
oleh Terdakwa, dan tiga orang lainnya, m ereka
ditemui oleh Saksi I dan didampingi oleh satuan
pengamanan setempat, dengan tujuan untuk bertemu
dengan Saksi Yayan, dan Terdakwa mengancam bila
Saksi Yayan hingga jam 12.00 WIB tidak menemui
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mereka, Terdakwa mengancam akan membakar
kantor, dan hal tersebut disetujui oleh massa, dengan
meneriakan kata “bakar-bakar!” secara bersama-sama;
-

Bahwa, kemudian Saksi Yayan dijemput ke Kantor,
dan sesampainya di kantor tidak terjadi musyawarah
atau dialog dengan masyarakat atau perwakilannya,
karena sesampainya Saksi Yayan di kantor, massa
malah menyerang Saksi Yayan, dan saksi berusaha
melindungi Saksi Yayan, namun Saksi justru ikut kena
pukul oleh Terdakwa ;

-

Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi meninggalkan
lokasi kantor Perusahaan, dan ke klinik-untuk
mengobati luka akibat pemukulan tersebut, dan baru
kemudian saksi mengetahui kalau kantor sudah
terbakar;

1.4. Bagus bin Mas Asan :
-

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999
saksi datang ke kantor PT. AIP di Perawang, dengan
maksud untuk menemui pimpinan PT. AIP dalam
rangka menuntut penggantian lahan masyarakat yang
digarap oleh perusahaan tanpa adanya ganti rugi ;

-

Bahwa, benar saksi berangkat dari rumah jam 07.00
WIB. Dan sampai di kantor perusahaan sekitar jam
09.00 WIB. ternyata disana sudah banyak orang
berkumpul yaitu sekitar 300 (tiga ratus) orang, dengan
maksud yang sama ;

-

Bahwa, sebagian besar massa tersebut mengenakan
atribut ikat kepala kuning dengan bertuliskan
“kembalikan tanah Ulayat”, dan bahkan saksi sendiri
juga memakainya. Kegunaan tanda tersebut adalah
untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anggota

■- masyarakat yang menuntut haknya pada perusahaan,
dan atribut tersebut tidak ada yang menyuruh buat
dan pakai, namun atas inisiatif Sendiri-sendiri, selain
itu saksi juga melihat ada sebahagian massa tersebut
membawa alat-alat perkebunan mereka seperti dodos,
parang dan sebagainya;
-

Bahwa sebenarnya keseluruhan massa tersebut terdiri
dari tiga kelompok, yaitu kelompok Jhoni, Hasan
Basri, dan kelompok saksi sendiri;

-

Bahwa, sew aktu saksi berada dilokasi kantor
Perusahaan tersebut saksi sempat bertemu dan melihat
Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang
dilakukan Terdakwa;

-

Bahwa menurut informasi yang diperoleh ditempat
kejadian, katanya unsur pimpinan perusahaan akan
menemui mereka sekitar jam 12.00 WIB namun
setelah saksi tunggu-tunggu tidak datang juga,
akhirnya saksi pergi dari tempat kejadian untuk shohat
Dhuhur, dan baru kurang lebih jam 12.30 WIB saksi
menuju tempat kejadian, namun belum sampai saksi
sudah melihat kepulan asap membubung tinggi dari
arah kantor PT. AIP, dan kemudian ada petugas
keamanan yang melarang massa mendekat ke lokasi
kebakaran, bahkan aparat “melarang massa untuk
tidak mengulangi perbuatan mereka” ;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan
pembakaran tersebut;

1.5. Rusman bin Itan :
-

Bahwa, benar pada hari Rabu 10 Maret 1999, sekitar
jam 10.00 WIB saksi datang ke kantor PT. ANEKA
INTI PERSADA (AIP), dengan maksud untuk
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berdemontrasi menuntut perusahaan mengembalikan
tanah Ulayat warga yang digunakan perusahaan tanpa
adanya ganti rugi, pada w aktu itu yang ikut
dem onstrasi sekitar 300 (tiga ratus) orang, dan
kebanyakan mereka mengenakan pita kuning yang
b ertuliskan “kem balikan tanah U layat” , yang
sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa J h on i;
-

Bahwa ajakan demonstrasi tersebut dilakukan oleh
Terdakwa Jhoni, dan ia mengatakan bahwa pada hari
itu p ih ak pim pinan perusahaan akan hadir
membicarakan masalah itu, yaitu Saksi Yayan dan
Sdr. Rambe ;

-

Bahwa, benar ditempat kejadian saksi sempat melihat
Terdakwa Jhoni sedang meneriakan kata-kata “kalau
jam 12.00 WIB. Saksi Yayan tidak hadir, kantor akan
dibakar”, dan kata-kata tersebut diikuti oleh massa
dengan mengatakan “bakar-bakar!”, dan kemudian
setelah saksi menunggu-nunggu tidak ada pimpinan
perusahaan yang hadir, maka kemudian meninggalkan
lokasi kantor untuk istirahat;

-

Bahwa kemudian Saksi sekitar jam 13.00 WIB datang
lagi ketempat kejadian dan ternyata kantor sudah
terbakar dan saksi tidak berbuat apa-apa kecuali
menonton sa ja ;

-

Bahwa, setelah kebakaran tersebut saksi melihat
bahwa kantor habis terbakar, yang tinggal hanya
kerangkanya saja seperti dalam foto ;

1.6. Zainuddin als, Gopuk bin S en ti:

-

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999,
sekitar jam 10.00 WIB berangkat dari rumah , saksi
bersam a-sam a kawan-kawan berangkat menuju

kantor PT. AIP di Perawang dengan menggunakan
kendaraan roda empat dan bermaksud untuk unjuk
rasa menuntut pengembalian tanah Ulayat warga yang
digunakan oleh perusahaan ;
-

Bahwa inisiatif unjuk rasa tersebut datangnya dari
Terdakwa Jhoni, dan sebagai tanda pengenal mereka
m enggunakan pita kuning dengan bertuliskan
“kembalikan Tanah Ulayat” ;

-

Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan oleh sekitar 400
(em pat ratus) orang dari penduduk desa yang
mempunyai tanah sempadan dengan perusahaan dan
mereka terdiri dari empat kelompok, yaitu kelompok
Jhoni Andrianto, Bagus, Jarun, dan Batin Udang
dan saksi termasuk dalam rombongan Bagus ;

-

Bahwa, benar saksi ditem pat kejadian pernah
mendengar kata-kata “Adili Yayan Adili Yayan”
secara berulang-ulang, namun saksi tidak mengetahui
siapa yang mengatakan itu ;

-

Bahwa, kemudian sekitar jam 13.00 WIB kantor
terbakar, namun saksi tidak tahu siapa pelakunya,
karena waktu itu ram ai;

1.7 Edi Parhan bin Bedursani:
-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999, sekitar
jam 10.00 WIB, ketika saksi tiba di tempat kerja yaitu
di PT. AIP. Saksi melihat rombongan massa sekitar
300 (tiga ratus) orang datang ke Kantor PT. A IP ;

-

Bahwa, massa tersebut dipimpin oleh Terdakwa
Jhoni, dan ketika itu saksi melihat Jhoni berjabat
tangan dengan salah,satu staff perusahaan, dan
mengatakan akan bertemu dengan Saksi Yayan, dan
mengatakan “bila Yayan tidak datang kantor akan
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dibakar!”, dan kata-kata tersebut diikuti oleh massa
secara bersama-sama ;
-

Bahwa massa yang datang tersebut menggunakan
atribut ikat kepala warna kuning dengan bertuliskan
“ kembalikan tanah ulayat” ;

-

Bahwa ketika Saksi Yayan datang, tidak terjadi dia
log antara massa dengan Saksi Yayan, karena massa
malah menyerang Saksi Yayan dengan lemparan batu,
dan saksi sempat melihat saksi Yulison melindungi
atau mengamankan Saksi Yayan, namun saksi Yulison
malah dikeroyok m assa;

-

Bahwa baru kemudian sekitar jam 13.30 WIB, saksi
melihat kantor mengepulkan asap dan kemudian
terbakar, namun saksi tid ak tahu siapa yang
membakarnya;

-

Bahwa akibat kebakaran tersebut kantor PT. AIP
Perawang habis terbakar berikut isi-isinya namun dari
peristiwa tersebut tidak terjadi korban jiwa baik
dipihak perusahaan maupun masyarakat;

1.8. Nasarudin bin Siswandi:
-

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 1999, sekitar
jam 11.00 WIB saksi berada di kantor PT. AIP
Perawang untuk menengok anak yang kerja disana ;

-

Bahwa sesampainya di Kantor AIP. Saksi sudah
nampak banyak orang, sekitar 300 - 400 (tiga ratus
hingga empat ratus) orang dengan menggunakan ikat
kepala kuning dengan tulisan “kembalikan tanah
Ulayat” ;

-

Bahwa yang memimpin rombongan massa tersebut
adalah Jhoni, namun saksi tidak melihat dengan persis
apa yang dilakukan Jhony pada waktu itu ;

-

Bahwa sekitar jam 13.00 WIB saksi mendengar
teriakan bakar-bakar dan setelah saksi perhatikan
ternyata dari arah Kantor telah mengepulkan asap
yang tebal dan akhirnya api membakar kantor tersebut
hingga habis ;

-

Bahwa namun demikian saksi tidak tahu apa sebab
kebakaran PT. A IP ;

B. Selain kedelapan saksi dalam Berita Acara Penyidikan di muka
persidangan telah didengar pula saksi verbaal lisan yaitu
Lukmansyah dibawah sumpah telah memberikan keterangan
sebagai berikut:
•

Bahwa saksi adalah penyidik Polri yang melakukan
penyidikan terhadap Jhoni Andrianto Bin Jasa Kodok ;

•

Bahwa Saksi terpaksa dihadirkan karena Terdakw a
menyangkali keterangannya dihadapan penyidik ;

•

Bahw a saksi m em benarkan bahwa ia adalah yang
melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dalam
pemeriksaan saksi menerangkan telah melakukan sesuai
dengan ketentuan yang ada, yaitu pemeriksaan dilakukan
berhadap-hadapan dimana saksi menanyakan kepada
Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawabnya, setelah
itu baru dituangkan dalam bentuk tulisan ;

•

Bahwa sebelum maupun sewaktu diadakan pemeriksaan
saksi tidak pemah melakukan tekanan-tekanan baik yang
bersifat fisik ataupun phisikis terhadap Terdakwa, dan
setelah selesai tanya jawab dan dilakukan pengetikan
Terdakw a disuruh m em bacanya dan k em udian
ditandatangani oleh Terdakwa;

C. Bahwa dimuka persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan saksi yang meringankan sebanyak lima orang
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m asing-m asing dibawah sumpah pada pokoknya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :
1.

2.

A nw ar:
-

Bahwa benar, saksi sewaktu ada kejadian pembakaran
kantor PT. AIR Saksi berada di lokasi, yaitu pada hari
Rabu tanggal 10 Maret 1999 sekitar jam 11.00 W IB .;

-

Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena
bersama-sama warga setempat mendatangi kantor PT.
AIP. Guna m em usyaw arahkan tanah U layat
masyakarat setempat yang digunakan secara salah
oleh perusahaan, dan saksi bukan anak buah Terdakwa
dan rencananya ada 10 desa yang datang namun
kenyataan hanya lima desa saja ;

-

Bahwa kelompok tersebut m enggunakan tanda
pengenal berupa pita kuning bertuliskan “kembalikan
tanah ulayat”

-

Bahwa benar saksi m elihat Terdakwa dilokasi
kejadian, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan
oleh saksi;

-

Bahwa sekitar jam 13.00 WIB. saksi melihat asap
mengepul dari lokasi kantor PT. AIP. dan lama
kelamaan api menyala membakar kantor, namun saksi
tidak tahu apa penyebab kebakaran tersebut dan saksi
hanya sempat menonton saja, dan setelah api padam
baru saksi dan masyarakat meninggalkan lokasi;

M. Y unus:
-

Bahwa saksi sewaktu terjadinya pembakaran kantor
PT. AIP. Perawang tidak berada di tempat

-

Bahwa saksi selaku Ketua RT. 09 Perawang hanya
ingin m enerangkan bahw a ben ar ada lahan

masyarakat yang digunakan oleh PT. AIP dan sampai
saat ini belum diadakan penyelesaiannya dengan
masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tersebut,
sehingga menimbulkan perkara in i;
-

3.

Bahwa benar kelompok Jhoni mempunyai lahan
tanah yang digunakan oleh Perusahaan namun hingga
kini belum ada penyelesaiannya, hal ini saksi ketahui
karena saksi pernah ikut dalam panitia pembebasan
tanah perkebunan perusahaan ;

Biso R aharjo:
-

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sering ke
PT. AIP Perawang dalam rangka berusaha ;

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999 saksi
berangkat dari rumah jam 09.00 WIB menuju rumah
Terdakwa dengan tujuan untuk mencari dagangan,
namun sesampai disana banyak orang beijalan menuju
kearah PT. AIP. melihat hal itu saksi mengikuti massa
tersebut dengan maksud ingin mengetahui apa yang
diinginkan m ereka;
Bahwa di lokasi kantor PT. AIP saksi sempat bertemu
dan berbicara kepada Terdakwa Jhoni namun tidak
lama, karena saksi melihat Jhoni mondar-mandir
sibuk, sehingga saksi tidak mengajak bicara la g i;

-

Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa
yang dilakukan Jhoni, karena merasa hari sudah siang
maka saksi istirahat di tempat yang teduh, namun tak
berapa lama saksi melihat asap mengepul dari kantor
AIP. dan ternyata kemudian kantor PT. AIP habis
terbakar, sementara masyarakat yang ada disitu hanya
dapat m elihat saja dan tidak dapat m em bantu
memadamkan api tersebut, karena dicegah oleh aparat
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keamanan yang ada juga karena tidak tahu harus
berbuat apa ?
4.

5.

Jaru n :
-

B ah wa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999, sekitar
jam 09.00 WIB saksi datang kekantor PT. AIP
Perawang dengan maksud ingin mengetahui tindakan
masyarakat menuntut PT. AIP ;

-

Bahwa waktu saksi datang kantor sudah ramai ada
sekitar 200 - 300 (dua ratus sampai dengan tiga ratus)
orang berkumpuk di Kantor, katanya akan bertemu
dengan pimpinan perusahaan yaitu Pak Yayan dan
Pak R am be;

-

Bahwa sesampainya dilokasi saksi sempat melihat
Terdakwa, namun saksi tidak tahu apa perbuatan
Terdakwa dilokasi;

-

Bahwa kemudian sekitar jam l3.30 WIB kantor AIP
terbakar hingga habis, namun saksi tidak tahu siapa
pelakunya;

M. I s a :
-

Bahwa saksi datang kelokasi kejadian yaitu di kantor
PT AIP Perawang pada jam 10.00 WIB. yaitu hari
Rabu, tanggal 10 M aret 1999 guna menghadiri
pertem uan antara w arga m asyarakat dengan
perusahaan yang diwakili oleh Saksi I Yayan ;

-

Bahwa ternyata disana sudah banyak orang yang
datang, yaitu sekitar 300 (tiga ratus) orang, mereka
semua menunggu pimpinan perusahaan yaitu Yayan;

-

Bahwa walaupun sudah lama ditunggu Pak Yayan
(saksi I) tidak datang juga sehingga masyarakat kantor
PT. AIP., namun saksi tidak tahu apa sebab kebakaran

tersebut, dan saksi bersama-sama masyarakat hanya
sempat menonton saja sampai kantor habis terbakar;
-

Bahwa benar sewaktu saksi berada ditempat kejadian,
saksi sempat melihat Terdakwa di sana namun saksi
tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;

II. SURAT:
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabut keterangan dalam
Berita Acara Penyidikan, namun ternyata berdasarkan keterangan
Saksi Lukman Syah (verbaal lisan) dibawah sumpah menerangkan
bahwa berita acara tersebut adalah merupakan surat yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan perundangundangan dan memuat hal yang merupakan tugas dan tanggung
jawabnya selaku Penyidik, dan telah pula dibuat sesuai dengan
ketentuan perundang-undang yang berlaku, serta diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, maka dengan demikian
berdasarkan pasal 184 ayat (1) sub c j o pasal 187 sub b KUHAP,
berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh
saksi pada tanggal 23 dan 25 Maret 1999 dapat diterima sebagai
alat bukti su rat;
III. KETERANGAN TERDAKWA:
Bahwa di muka persidangan Terdakwa Jhoni Andrianto bin Jasa
Kodok telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
•

Bahwa Terdakwa menyatakan menolak keterangan para saksi
yang menyatakan Terdakwa membakar, atau menghasut massa
untuk membakar kantor PT. AIP ataupun memukul saksi
Yulison ;

•

Bahwa Terdakwa pada pokoknya m encabut keterangan
Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di
hadapan Penyidik, karena waktu itu saksi hanya disuruh tanda
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tangan saja, dan tidak pernah dibacakan ataupun disuruh baca
oleh penyidik ;
Bahwa sewaktu diadakan pemeriksaan Terdakwa tidak pernah
dipukuli atau dipaksa ;
Bahwa benar pada Rabu, tanggal 10 Maret 1999 sekitar jam
08.00 WIB saksi berangkat dari rumah tujuannya mengikuti
masyarakat yang sedang ramai-ramai kearah kantor PT. AIR di
Peraw ang;
Bahwa semula Terdakwa tidak tahu maksud mereka, namun
dijalan setelah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Bagus,
Terdakwa baru tahu bahwa mereka hendak menuntut tanah
ulayat mereka yang telah digarap oleh perusahaan tanpa ganti
rugi, dan menurut keterangan yang akan hadir berasal dari
sepuluh desa, namun akhirnya yang hadir hanya lima desa yaitu
m asyarakat desa Buatan, Rimba Palam, Lubuk Dalam,
Perawang dan Rantau Panjang sebanyak kurang lebih tiga ratus
orang ;
Bahwa sesampainya di kantor perusahaan masyarakat ingin
berjumpa dengan pimpinan perusahaan setempat yaitu Saksi
Yayan, namun setelah ditunggu-tunggu tidak datang juga ;
Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mewakili warga
bersama-sama denga Saksi M. Yusuf dan Saksi Bagus,
mendatangi perusahaan untuk membicarakan mengenai lahan
masyarakat tersebut namun tidak berhasil, bahwa Terdakwa
bersama-sama masyarakat pernah menghadap ke DPRD I di
Pekanbaru, namun juga belum berhasil;
B ahw a pada w aktu itu sebahagian b esar m asyarakat
mengenakan ikat kepala dengan kain kuning bertuliskan :
“kembalikan tanah Ulayat”, hal itu dilakukan masyarakat secara
sepontan untuk menandakan bahwa mereka adalah masyarakat
siak yang menuntut tanah ulayat mereka, dan mengenai kain

kuning itu tidak ada yang membagi-bagikan atau membuatkan,
mereka membuat sendiri, dan kain kuning adalah ciri khas dari
Sultan Syarif K asim ;
•

Bahwa benar sewaktu Terdakwa di tempat kejadian Terdakwa
melihat kantor PT. AIP Perawang terbakar, namun Terdakwa
tidak tahu apa penyebab kebakaran tersebut, dan Terdakwa
juga tidak m elihat ada warga m asyarakat yang berada
ditempat kebakaran, yang sempat Terdakwa lihat adalah
bebeapa karyawan perusahaan yang sedang berlari-lari
menyelematkan barang, dan pada peristiwa itu tidak ada
korban jiw a ;

•

Bahwa, setelah api berangsur padam dan kantor sudah hampir
habis terbakar Terdakwa dan masyarakatpun berangsur pulang
kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti tersebut
Penuntut Umum telah m engajukan pula barang-barang bukti
berupa:
•

1 (satu) brankas bekas terbakar ;

•

1 (satu) bingkai kebinet filling bekas terbakar ;

•

3 (tiga) buah batu sungai;

Kesemuanya telah disita dan diajukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang-barang bukti
tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam
perkara in i;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka semua
yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan
dipertimbangkan dalam putusan in i;
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti yang
satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang-
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barang bukti yang diajukan, pengadilan telah memperoleh fakta
persidangan sebagai berikut:
•

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 1999, sekitar jam 13.30
WIB kantor PT. ANEKA INTI PERSADA (PT. AIP di Perawang
telah habis terbakar;

•

Bahwa pada waktu itu kantor PT. AIP didatangi sekitar 300 (tiga
ratus) warga masyarakat sekitar perusahaan yaitu dari desa Buatan,
Rimba Palam, Lubuk Dalam, Perawang dan Desa Ranjau Panjang ;

•

Bahwa salah satu kelompok tersebut dipimpin oleh Terdakwa Jhoni
Andrianto bin Jasa Kodok ;

•

Bahwa maksud tujuan mereka mendatangi kantor PT. AIP adalah
untuk menuntut penyelesain sengketa antara masyarakat dengan
perusahaan, dan pada waktu itu di peroleh berita bahwa pihak
perusahaan akan mengadakan pertemuan mengenai masalah tersebut
dengan warga masyarakat;

•

Bahwa namun demikian sesampainya Terdakwa dan rombongan di
kantor PT. AIP tidak ada unsur pimpinan yang dilokasi perusahaan
tersebut, dan kemudian massa dan Terdakwa meminta supaya
ditemukan dengan Saksi Yayan yang merupakan manajer di
perkebunan namun setelah ditunggu-tunggu Saksi Yayan tidak
datang-datang juga, dan akhirnya Terdakwa mengancam perusahaan
“ kalau Yayan tidak datang jam 12.00 WIB kantor akan dibakar “
dan kata-kata tersebut kem udian diikuti oleh massa yang
meneriakkan kata “bakar-bakar”, hal ini sesuai dengan keterangan
Saksi II. Muhamad Yamin, saksi III. Yulison bin Baharudin,
bahkan Saksi III juga menerangkan Terdakwa sempat memukul
muka saksi III satu kali. Saksi V. Rusman bin Itan, Saksi VI.
Zainuddin alias Gopuk bin Senti, dan Skasi VII. Edi Parman dan
hal ini pun sesuai dengan bukti surat jawaban no. 25 ;

•

Bahwa kurang lebih jam 12.30 WIB, saksi Yayan datang ke kantor
PT. AIP, namun sesampainya disana saksi Yayan malah disambut
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dengan teriakan-teriakan “tangkap Yayan, adili Yayan, gantung
Yayan !”, bahkan ada yang berusaha memukuli dan melempari saksi
Yayan dengan batu, namun kemudian diselematkan oleh aparat
keamanan ke dalam mess karyawan ;
•

Bahkan kemudian tidak begitu lama kantor terbakar dan tidak dapat
diselamatkan lagi, sehingga PT. AIP menderita kerugian sebesar
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

•

Bahwa rombongan masyarakat tersebut mengenakan ikat kepala
warna kuning dengan bertuliskan “kembalikan tanah ulayat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas
Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan
tunggal yaitu pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1.

Barang siap a;

2.

Di muka umum ;

3.

Dengan lisan atau tulisan ;

4.

Menghasut supaya;
-

Melakukan perbuatan pidana ;

-

Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau,

-

Tidak m enuruti baik ketentuan undang-undang m aupun
pemerintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan
undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama “barang
siapa” adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum, atau
pengemban hak da kewajiban, yang didakwa telah melakukan tindak
pidana. Dan dalam hal ini Terdakwa Jhoni Andrianto telah memenuhi
unsur ini, apalagi berdasarkan keterangan Saksi II, III, V, V, VI dan VII
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Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan
ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dakwaan penuntut umum
telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua “di muka
umum”, adalah bahwa perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan
ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat
terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan di tempat setiap orang dengan
bebas dapat memasukinya dan melihat terjadinya tindak pidana tersebut,
bahwa kejadian terjadi dihadapan orang banyak yaitu baik dihadapan
para karyawan PT. AIP, dan anggota masyarakat yang berjumlah kurang
lebih tiga ratus orang, hal ini sesuai dengan keterangan saksi II, III, V,
VI dan VII, yang melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan “Kalau
hingga jam 12.00 WIB Yayan tidak datang, kantor akan dibakar “, dan
ternyata kata-kata Terdakwa tersebut disambut oleh massa dengan
meneriakkan bakar-bakar, hal ini juga sesuai dengan bukti surat jawaban
no. 15, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut
Umumpun telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga yaitu
dengan lisan atau tulisan, adalah bahwa apabila kata-kata yang bersifat
menghasut itu pula diucapkan maka penghasutan tersebut dilakukan
secara lisan dan seketika itu pula delik tersebut selesai. Bahwa dalam
kasus ini Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata “kalau Yayan hingga
jam 12.00 WIB kantor akan dibakar” dihadapan massa, sehingga dengan
demikian unsur ketigapun telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menghasut”,
menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum
pidana serta K om entar-kom entarnya m engartikannya sebagai
mendorong, mengajak, atau membangkitkan atau membakar semangat
orang untuk berbuat sesuatu. Bahwa perkataan Terdakwa seperti tersebut
diatas dan dalam situasi ketidak pastian tersebut diatas dan dalam situasi
ketidak pastian tersebut jelas akan mendorong orang yang mendengar
perkataan tersebut akan melakukan perbuatan seperti yang dikatakan
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Terdakwa, hal ini terbukti dengan terjadinya kebakaran kantor PT. AIP.
tidak lama setelah katakata “kalau Yayan hingga jam 12.00 WIB tidak
datang kantor akan dibakar”, dan dihubungkan dengan barang bukti
berupa satu bingkai kaca nako bekas terbakar dan satu brankas bekas
terbakar, sehingga disini jelas adanya hubungan sebab akibat antara
perkataan Terdakwa dengan kejadian kebakaran kantor. Dan berdasarkan
pasal 187 KUHP “Barang siapa dengan sengaja membakar ....” adalah
merupakan suatu tindak pidana sehingga dengan demikian unsur keempat
dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian
Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM
DENGAN LISA N M ENGHASUT SUPAYA M ELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan
tunggal Penuntut U m um :
Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak terbukti adanya
alasan-alasan pemaaf ataupun penghapus tindak pidana pada diri
Terdakwa, baik berdasarkan perundang-undangan maupun yurisprodensi,
sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti
dapat setimpal dengan perbuatannya, maka untuk itu sebelumnya akan
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri
Terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan:
-

Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. AIP telah menderita kerugian
materiil yang cukup banyak ;
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Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa belum pernah dihukum ;

-

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

-

Perbuatan Terdakwa masih muda usianya, yang diharapkan dapat
memperbaiki kelakuannya dikemudian h a ri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah
sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
penahanan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi,
bersama ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perpanjangan
penahanan tersebut sudat tepat dilakukan, karena walaupun ancaman
hukuman maupun kondisi fisik maupun mental Terdakwa tidak
memenuhi kriteria pasal 29 ayat (1) KUHAP, namun berdasarkan
Kesepakatan Ujung Pandang tanggal 7 Desember 1987 yo. Surat Tuada
MARI bidang Hukum Pidana Umum tanggal 16 Januari 1988 No. MA/
Kumdil/0252/I/88, karena perkara ini tergolong sebagai perkara yang
menarik perhatian masyarakat, dan guna menjaga keseimbangan antara
perlindungan hak asasi Terdakwa dengan kepentingan hukum, serta untuk
mencegah timbulnya keresahan didalam masyarakat maka perpanjangan
tersebut masih dimungkinkan ;
Manimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan berupa :
a.

Satu brankas uang bekas terbakar dan satu bingkai filling kabinet
bekas terbakar adalah milik PT. AIP, maka sudah sepatutnyalah bila
dikembalikan kepadanya;

b.

Sedangkan tiga buah batu bulat yang merupakan alat yang digunakan
massa melakukan pelemparan mess PT. AIP. dinyatakan dirampas
untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara;
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Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum
yang bersangkutan, khususnya pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
M ENGADILI:
1.

Menyatakan Terdakwa: Jhoni Andrianto bin Jasa Kodok tersebut
di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “DIM UKA UM UM DENGAN L IS A N
MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PINDAK PID A N A ;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Jhoni
Andrianto bin Jasa Kodok, dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun ;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dengan pidana dijatuhkan in i;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5.

Menyatakan agar bukti berupa :

6.

a.

Satu buah brankas uang bekas terbakar dan satu bingkai filling
kabinet bekas terbakar dikembalikan kepada PT ANEKA INTI
PERSADA;

b.

Tiga buah batu kali bulat dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima
ribu rupiah;
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CATATAN AKHIR R. SOEBIJANTONO, SH
TERHADAP PERKARA NO. 78/PID.B/PN.BKS
HUKUM PIDANA
Perbuatan Terdakwa Jhoni Andrianto Bin Jasa Kodok bertempat
dikantor PT. ANEKA INTI PERSADA (PT. AIP) didesa Meredan,
Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, di depan lebih kurang 300
orang yang ia bawa dari desa Kao, Lubuk Dalam, Meredan, Rantau
Panjang dan Parawang dengan mengeluarkan kata-kata : “Adili saudara
Yayan dan bakar kantor PT. AIP”, perbuatan tersebut merupakan tindak
pidana kejahatan dengan kualifikasi”. Dimuka umum dengan lisan
menghasut supaya melakukan tindak pidana”, sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam pasal 160 KUHP.
Catatan Akhir
1.

Terhadap Terdakwa semestinya tidak hanya didakwakan melakukan
tindak pidana dalam pasi 160 KUHP saja, tetapi juga tindak pidana
dalam pasal 170 KUHP yaitu : “Dimuka umum bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap barang”.

2.

Putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi :”Barang bukti dirampas
untuk dimusnahkan” adalah tidak dapat dibenarkan. Perampasan
adalah pidana tambahan tercantum dalam pasal 10 KUHP, sedangkan
pemusnahan adalan tindakan kepolisian yang bermaksud melindungi
masyarakat. Kedua hal tersebut tidak mungkin dicantumkan dalam
satu amar putusan.

Pembuat Catatan Akhir
R. SOEBIJANTONO, SH
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B. KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MPU TANTULAR.
• KOMENTAR PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
INDONESIA
NOMOR : 56/PID/B/2000/PN.BKS
OLEH
: JUSTINUS SOEDIJO, SH
Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 1999, Jhoni Andrianto Bin Jasa
Kodok (Terdakwa) mengajak masyarakat di Desa Rawa Kao, Lubuk
Dalam, Meredan, Rantau Panjang dan Perawang yang memiliki
tanah/tanah ulayat yang terkena areal Hak Guna Usaha (HGU)
Kebun Sawit PT. Aneka Inti Persada (AIP) di Desa Meredan
Kecamatan Siak untuk berkumpul dan berdialog dengan pimpinan
PT. AIP pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999, dalam rangka
penyelesaian tanah milik masyarakat dan minta ganti rugi terhadap
tanah tersebut yang termasuk dalam areal PT. AIP.
Pada hari Rabu tanggal 10 M aret 1999, Terdakwa bersam a
masyarakat kelima desa yang berjumlah kurang lebih 300 orang
dengan menggunakan dua unit bus dan satu truk colt diesel serta
puluhan sepeda motor menuju lokasi PT. AIP di Desa Meredan.
Dalam perjalanan Terdakwa membagikan ikat kepala kepada
masyarakat yang terbuat dari kain berwarna kuning bertuliskan
“Kembalikan Tanah Ulayat” dengan maksud untuk mengetahui
mana kawan mana lawan.
Tiba di kantor PT. AIP pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta
rombongan ingin masuk ke dalam kantor namun dicegat oleh aparat
keamanan, kemudian Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan
manager Ir. Yayan Hadian. Karena situasi tidak memungkinkan maka
Ir. Yayan Hadian diamankan oleh aparat keamanan, melihat hal
tersebut massa emosi dan mengatakan “kami ingin berjumpa dengan
Ir. Yayam Hadian, Suharto serta Rambe pimpinan PT. AIP dari kantor
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Pekanbaru dan memberikan waktu sampai pukul 12.00 WIB”.
Namun pada pukul 12.00 WIB ternyata pimpinan PT. AIP belum
tiba dilokasi kebun, hal ini mengakibatkan massa mulai tidak sabaran
dan emosi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “jika Yayan
dan temannya tidak datang, kantor ini akan kita bakar”, kemudian
m assa m eneriakan “bakar kantor PT. A IP” dan Terdakwa
menambahkan “adili saudara Yayan dan bakar kantor PT. AIP”.
Selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang rekan masuk ke
dalam kantor dengan membawa ban bekas dan tidak berapa lama
kemudian api mulai hidup dari dalam kantor dan massa melempar
p la stik yang berisikan minyak kearah kantor sehingga
mengakibatkan kantor PT. AIP beserta isinya habis terbakar.
II. Analisis Hukum
Analisa ini dibuat berdasarkan putusan tingkat Pengadilan Negeri.
Analisa ini disusun dalam suatu bentuk analisa terhadap surat
dakwaan dan putusan guna mencoba untuk mencari dan menemukan
permasalahan dalam pertimbangan maupun putusan hakim terutama
menyangkut penerapan hukum materiilnya maupun formilnya.
A. SURAT DAKWAAN
Surat Dakwaan m erupakan posisi sentral dan tombak dari
pemeriksaan perkara di pengadilan yang menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas penuntutan. Penataan konstruksi yuridis atas
fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam proses
penyelidikan akan terlihat dari suatu Surat Dakwaan. Dakwaan
disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta
perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang
bersangkutan. Dalam padal 14 KUHAP ditetapkan bahwa yang
berwenang membuat Surat Dakwaan adalah Penuntut Umum.
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Bentuk surat dakwaan
Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang
memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyelidikan, dan
merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka
sidang pengadilan. Dalam hal ini dapatkan diartikan bahwa surat dakwaan
merupakan langkah pertama dari proses penuntutan dimana dalam surat
dakwaan tersebut haruslah berisi fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa
yang terungkap di dalam proses penyidikan dimana dari fakta-fakta
tersebut kemudian dirumuskan tindak pidana yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku tindak pidana tersebut.
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM
-

GUGATAN M ASYARAKAT TERHADAP PERUSAHAAN YANG
M ENIM BULKAN PENCEM ARAN LINGKUNGAN

HUKUM PERDATA
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GUGATAN MASYARAKAT TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MENIMBULKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

•

Penggugat Ny. H eddy S im a n ju n ta k , d k k menggugat
PT. Pertam ina dan Pertamina Golf Resources (Jambi EOR)
LTD yang melakukan pencemaran lingkungan, dengan alasan
antara lain :
-

Penggugat memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No, 493
seluas ± 1.350 M2 terletak di Kampung Kenali Asam,
kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari,
dengan bagian depan tanah dilintasi beberapa pipa aliran
minyak milik Tergugat I dan Tergugat II.
Bahwa akibat kurangnya pengawasan, dan karena pipa
aliran minyak sudah berusia tua (tidak layak pakai), salah
satu dari pipa aliran minyak milik Tergugat I dan II
tersebut mengalami kebocoran yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran minyak terhadap tanaman yang
masih produktif dan terhadap sumur keluarga beserta
kolam ikan milik Penggugat.

-

•

Akibat pencemaran tersebut, Penggugat juga mengalami
kerugian berupa batalnya kontrak keija antara Penggugat
dengan pihak yang akan melakukan pembangunan taman
pemancingan.

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim antara lain :
-

Ditinjau dari kriteria pencemaran menurut UndangUndang 23 tahun 1997 pasal 1, tergenangnya minyak
merupakan pencemaran lingkungan. Dengan demikian,
akibat bocornya pipa minyak milik para Tergugat, telah
terbukti adanya pencemaran lingkungan, dan merupakan
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perbuatan m elanggar hukum yang mengakibatkan
kerugian terhadap para Penggugat.
-

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
memutuskan :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
M enyatakan perbuatan para Tergugat yang
m engakibatkan pencemaran, adalah perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatigedaad)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
N o .: 31/Pdt/G/2000/PN. Jambi
DALAM PERKARA
antara
Penggugat:
1.

Ny. Heddy Simanjuntak

2.

Risman

3.

Hotman

4.

Ervin

5.

Rini

6.

Evi

Kesemuanya ahli waris dari almarhum Wasington Mulia Pasaribu,
alamat Jl. Gatot Subroto No. 39 Jambi
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1.
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Nasri, SH,

2.

Alimin, SH,

3.

Supriyo, SH,

4.

Azhari Nasution, SH dan

5.

M. Amin, SH.

K esem uanya Pengacara P raktek/P enasehat Hukum pada
persekutuan Nasri Oemar, SH & Associates yang berkantor di Jalan
Sultan Agung No. 26 Jambi
melawan
Tergugat:

1.

PT. Pertamina Pusat CQ PT. Pertamina Cabang
Bajubang, Jl. Pramuka No. 01 Bajubang.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :
1.

Drs. Ali Imran

2.

Yudasmadi, SH

3.

Bambang Sumantri, SH

2.

Joint Operating Body (JOB) Indonesians Resources
di Jakarta CQ, Joint Operating Body (JOB) Pertamina
Golf Recources (Jambi Eor) LTD, alamat Jalan Lirik
Komperta OEI Jambi Kenali Asam Atas.

Dalam hal ini memberikan kuasa :
1.

Drs. Ali Imran

2.

Yudasmadi, SH

3.

Bambang Sumantri, BA

4.

Drs. Suradi

5.

Wahidin Nurluzia

103

6.

Yayin Tutpront, SH

7.

Wasponawi

8.

Parjaman

9.

Deni Rijadi

10. Rachmat Drajat
11. Syaifudin Zuchri
Duduk Perkara :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
12 Juli 2000, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi
dengan Nomor Register : 31/Pdt/G/2000/PN jambi, tertanggal 21 Juli
2000 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.

Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah yang dulunya namanya
terletak di Kampung Kenali Asam Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Batanghari Sertifikat Hak Milik Nomor : 493 dengan
luas ± 1.350 M2, sekarang Kelurahan Kenali Asam Bawah RT. 12
Kecamatan Kota Baru Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
-

Sebelah Utara berbatas dengan Kali.

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Letmud. Saniem.

-

Sebelah Barat berbatas dengan M. Zaini.

-

Sebelah Timur berbatas dengan Miswan.

2.

Bahwa di bagian depan tanah Penggugat (sepanjang Jl. Letmud.
Saniem) dilintasi beberapa pipa aliran minyak milik Tergugat I dan
Tergugat I I ;

3.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari
salah satu dari pipa aliran minyak milik Tergugat I dan Tergugat II
mengalami kebocoran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran
minyak terhadap :
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a.

Tanaman yang tumbuh di atasnya terdiri dari :
-

18 batang pohon kelapa.

-

3 batang pohon rambutan.

-

2 batang pohon mangga.

-

1 batang pohon alpokat.

-

6 rumpun pohon pisang.

Kesemuanya masih produktif dan menghasilkan, akibat dari
pencemaran tersebut sekarang sudah mati.
b.

1 (satu) buah sumur keluarga, dan sekarang akibat pencemaran
tersebut tidak dapat digunakan lagi.

c.

3 (tiga) buah kolam yang diperuntukkan untuk kolam ikan
karena pencemaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi.

d.

Dikarenakan lokasi Penggugat tercemar m engakibatkan
batalnya kontrak kerja pihak Penggugat dengan CV. ROI JAYA
untuk pembangunan taman pemancingan dan bunga low.

4.

Bahwa terjadinya kebocoran pipa aliran minyak milik Tergugat I
dan Tergugat II tersebut adalah akibat kesengajaan dari para
Tergugat, dan kurangnya pengawasan serta pipa-pipa aliran minyak
tersebut sudah berusia tua, tidak layak untuk dipakai lagi dan hal ini
sebenarnya telah diketahui oleh para Tergugat;

5.

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan karena kebocoran
pipa aliran minyak milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut berusaha
dan berupaya beberapa kali menghubungi para Tergugat untuk minta
pertanggungjawaban para Tergugat untuk mengganti kerugian yang
dialami oleh Penggugat secara musyawarah dan kekeluargaan,
namun pihak Tergugat II tidak menanggapi upaya Penggugat ;

6.

Bahwa sewaktu Penggugat menempuh jalan perdamaian secara
musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat II, Penggugat
minta pertanggungjawaban para Tergugat;
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7.

Bahwa sebagai pihak yang dirugikan baik kerugian moril maupun
materil akibat tercemarnya tanah, kolam ikan, tanaman dan sumur
milik masih terus berupaya menghubungi pihak Tergugat II untuk
minta pertanggungjawaban ganti rugi karena tercemar disebabkan
bocornya pipa aliran minyak milik Tergugat I dan Tergugat II,
Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak Tergugat II karena
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dinyatakan bahwa
tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, namun tidak
ditanggapi oleh para tergugat, dan besarnya kerugian yang dialami
oleh Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut:
a.

Kerugian moril : upaya Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan ini berusaha dengan jalan musyawarah dan
mufakat tidak ditangapi oleh para Tergugat, dan batalnya
kontrak kerja Penggugat dengan CV. RODO JAYA sehingga
Penggugat merasa dirugikan secara moril yang ditaksir sebesar
Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

b.

Kerugian m ateril:
1.

1 batang pohon kelapa nilainya
Rp. 150.000,-x 18 batang pohon = Rp.

2.

1 batang pohon rambutan nilainya
Rp. 100.000,- x 3 batang pohon

3.

= Rp.

200.000,-

= Rp.

100.000,-

= Rp.

1.800.000,-

1 rumpun pohon pisang nilainya
Rp. 300.000,- x 6 rumpun
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300.000,-

1 batang pohon alpukat nilainya
Rp. 100.000,- x 1 batang pohon

5.

= Rp.

1 batang pohon mangga nilainya
Rp. 100.000,- x 2 batang pohon

4.

2.700.000,-

6.

1 buah sumur keluarga nilainya
Rp. 3.000.000,- x 1 buah sumur

7.

3.000.000,-

= Rp.

9.000.000,-

1 kolam ternak ikan nilainya
Rp. 3.000.000,- x 3 kolam

8.

= Rp.

Kontrak Kerja Penggugat dengan pihak CV. RODO JAYA
menjadi batal sudah dibayar sebesar = Rp. 3.000.000,-

Jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar
Rp. 20.100.000,Jadi kerugian yang dialami oleh Penggugat baik moril maupun
materil adalah sebesar Rp. 75.000.000,- + Rp. 20.100.000,= Rp.
95.100.000,- (Sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
8.

Bahwa sampai pengajuan gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat
merasa dirugikan secara moril dan materil, untuk itu Penggugat
menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sebesar Rp. 95.100.000,(Sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

9.

Bahwa oleh karena pipa para Tergugat melewati tanah Hak Milik
Penggugat tanpa ada ganti rugi oleh para Tergugat maka Penggugat
minta kepada Tergugat untuk mengosongkan dan mengangkat pipa
tersebut tanpa dibebani hak tanggungan apapun juga ;

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini
Penggugat mohon agar m em utuskan perkara ini berkenan
meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan
yang ada di atasnya milik para Tergugat yang terletak di Jl. Lirik
Komperta OEP Jambi Kenali Asam ;
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini
adalah wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- per hari, apabila para
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara in i;
12. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini didukung oleh buktibukti dan fakta yang kuat, dan Penggugat mohon kepada Pengadilan
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Negeri Jambi berkenan memberikan putusan serta merta yang dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun
Kasasi ;
Berdasarkan uraian dan Fakta-fakta yang Penggugat kemukakan di
atas, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri
Jambi berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:
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1.

M enerim a dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

2.

Menyatakan perbuatan kesembronoan para Tergugat yang
mengakibatkan pencemaran adalah perbuatan melanggar
hukum ;

3.

Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian
yang dialami Penggugat baik materil maupun moril sebesar Rp.
95.100.000,- (Sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

4.

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan dan
mengangkat pipa-pipa yang ada di atas tanah Penggugat tanpa
dibebani hak tanggungan apapun juga ;

5.

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,(Satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat
lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara i n i;

6.

Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut
bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Lirik Komperta OEP
Jambi Kenali Asam ;

7.

Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara in i;

8.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uit Voerbar Bij Voorraad), meskipun ada Verzet, Banding
maupun K asasi;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
pihak Penggugat hadir Kuasanya: Nasri, SH dan Azhari Nasution, SH
sedangkan pihak Tergugat I hadir Kuasanya Drs. Imran, Yudasmadi,
SH, Bambang Sumantri, BA pihak Tergugat II hadir Kuasanya :
Drs. Ali Amran, Yudasmadi, SH, Bambang Sumantri, BA, Drs.
Suradi, Wahidin Nurluzia, Yayin Tupront, SH Waspodo, Nawawi,
Parjaman, Deni Rajadi, Rahmat Drajat, Syaifudin Z uchri;
M enim bang, bahw a M ajelis H akim telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetap tidak
berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
Penggugat setelah ada perbaikan pada posita nomor 9 dan penambahan
petitum nomor 4 ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan
Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI:
Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat yang
diajukan di Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara gugatan yang
terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor : 3 l/Pdt/G/2000/PN.
Jambi, tanggal 21 Juli 2000, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1.

Gugatan salah subyek hukum dan salah alamat.
1.1 Gugatan Penggugat salah subyek hukum dan salah alamat
karena ditujukan kepada PT. Pertamina Pusat, Cq. PT. Pertamina
Cabang Bajubang.
-

Bahwa Tergugat I adalah perusahaan pertambangan minyak
dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang modalnya
dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang dibentuk dan
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didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor : 8 tahun
1971, tentang perusahaan pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara (PERTAMINA) bukan perusahaan berbentuk
PT. (Perusahaan Terbatas), sebagaimana dinyatakan oleh
Penggugat dalam gugatannya, bentuk perusahaan antara
Pertam ina dengan PT. (Perusahaan Terbatas) sangat
berbeda, karena Pertamina merupakan perusahaan yang
didirikan dan dibentuk secara Khusus dengan Undangundang tersendiri (UU No. 8 tahun 1971) sedangkan PT
(Perusahaan Terbatas) dibentuk berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Perdata Hukum Dagang, dan Undangundang Nomor: 01 tahun 1995 tentang perusahaan terbatas.
Adapun pasal-pasal yang menjelaskan Pertamina dibentuk
berdasarkan Undang-undang N om or: 8 tahun 1971, dapat
kami kutip sebagai berikut (Bukti T-l) - Pasal 2 Undangundang No. 8 tahun 1971 :
ayat 1 : Dengan nam a perusahaan Pertam bangan
M inyak dan Gas Bumi N egara, disingkat
PERTAMINA selanjutnya dalam Undangundang ini disebut Perusahaan, didirikan
suatu perusahaan P ertam bangan M inyak
dan Gas Bumi yang dimiliki Negara Republik
Indonesia;
ayat 2 : Perusahaan termaksud pada ayat 1 pasal ini
adalah Badan Hukum yang berhak melakukan
usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang ini;
pasal 5 Undang-undang N om or: 8 tahun 1971 :
Tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan
pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam arti seluasluasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
Negara serta menciptakan ketahanan Nasional.

-

pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1971 :
ayat 1 : Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang
dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara sebesar d s t;
ayat 2 : penambahan modal termaksud pada ayat 1 pasal
ini, ditetapkan dengan Undang-undang ;
ayat 3 : Modal perusahaan tidak terbagi atas sahamsaham.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat telah
salah menggugat subyek hukum dan salah alamat menggugat
PT. Pertamina Pusat, Cq. PT. Pertamina Cabang Bajubang
seharusnya gugatan ditujukan kepada Pertamina Jalan Medan
Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat Cq. Pertamina OEP Jambi.
1.2 Gugatan Penggugat salah subyek hukum dan salah alamat
karena ditujukan kepada JOINT OPERATING BODY (JOB)
Indonesians Resources di Jakaerta Cq. JOINT OPERATING
BODY (JOB) PERTAMINA-GULF Resources (Jambi EOR)
Ltd.
JOB (Joint Operating Body) bukan merupakan badan hukum
tetapi hanya merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian kerja
sama bagi hasil yang ada dalam surat perjanjian ENHANCED
OIL RECOVERY CONTRACT antara Pertamina dengan
ASAMERA (JAMBI EOR) LTD tertanggal 26 Januari 1990
(T.2) dengan demikian JOINT OPERATING BODY (JOB)
PERTAMINA GULF Resources (Jambi EOR) Ltd, bukan
merupakan badan hukum maka tidak dapat digugat, hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkkkamah Agung Republik
Indoensia Nomor: 216.K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dan
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 157.K/
Sip/74 tanggal 10 Juli 1975, seharusnya gugatan ditujukan
kepada Pertamina dan atau GULF RESOURCES (Jambi EOR)
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LTD, dengan demikian Penggugat telah salah menggugat
subyek hukum dan salah alamat menggugat JOINT OPERAT
ING BODY (JOB) Indonesians Resources di Jakarta Cq. JOINT
OPERATING BODY (JOB) Pertamina - GULF Resources
(Jambi EOR) Ltd.
2.

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hak.
Bahwa Penggugat belum mempunyai kapasitas sebagai pemilik
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 493 tahun 1974, karena tanah
itu milik Wasington Mulia Pasaribu, dan Penggugat yang mengaku
sebagai ahli waris selama ini belum pernah menunjukkan dan
m em buktikan A kta W aris kepada para Tergugat pada saat
mengajukan Klaim atas tanah dan tanaman tumbuh yang menurut
Penggugat telah terkena aliran minyak dari pipa penyalur Crude
Oil yang bocor.
Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan
Penggugat tidak berdasarkan hak dan tidak dapat diterima karena
Penggugat belum pernah membuktikan dirinya sebagai ahli waris
yang sah dan dengan demikian Penggugat bukan pemilik yang sah
atas tanah hak milik Nomor : 493, oleh karena itu Penggugat juga
tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan
gugatan perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565.K/Sip/1974 dan
Nomor : 293.k/Sip/1968, dengan demikian gugatan Penggugat
adalah tidak berdasarkan hak.

DALAM POKOK PERKARA:
1.

Bahwa semua yang para Tergugat dalilkan dalam Eksepsi dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian dari jawaban pokok perkara.

2.

Bahwa dan para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang
diajukan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para
Tergugat.
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3.

Bahwa Asamera (Jambi EOR) Ltd, semenjak tanggal 27 Juni 1997
telah berganti nama menjadi Gulf Resources (Jambi EOR) Ltd dan
telah menandatangani perjanjian kerja sama EOR (Enhanced Oil
Recorvery) dengan Pertamina pada tanggal 26 Januari 1990 yang
ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina dan President
Asamera (Bukti T-3).

4.

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat dalam gugatannya butir 1
sampai dengan 2 yang mengaku memiliki tanah seluas ± 1.350 H2,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 493 tahun 1974, karena
ternyata tanah dimaksud adalah masih milik W asington M ulia
Pasaribu.

5.

Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat dalam gugatannya butir 3
yang menyatakan pada tanggal 17 Juni 2000 sekitar pukul 02.00
Wib salah satu pipa aliran minyak para Tergugat mengalami
kebocoran yang mengakibatkan pencemaran minyak sehingga
menimbulkan kerugian pada Penggugat pernyataan Penggugat
tersebut mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, karena :
-

para Tergugat menerima laporan terjadinya kebocoran pipa 6
di dekat Power Plant 1 pada tanggal 16 Juni 2000 pukul 04.00
Wib, pada saat itu juga para Tergugat segera melakukan upaya
pengamanan dengan mengerahkan Vacuum truck untuk
menghisap cairan minyak yang keluar dan mematikan sumursumur produksi yang mengalirkan minyak melalui pipa yang
bocor tersebut serta menutup kran yang berhubungan dengan
pipa yang bocor dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam setelah
diketahuinya kebocoran, para Tergugat berhasil mengatasi dan
menghentikan kebocoran serta memblokir aliran minyak

-

pada hari yang sama tanggal 16 Juni 2000 sumur-sumur
produksi telah dapat dihidupkan kembali pada pukul 08.00 Wib,
dan pada pukul 22.00 Wib para tergugat telah berhasil
membersihkan sebagian besar tumpahan minyak dan mengganti
pipa yang bocor dengan pipa baru.
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-

dalam waktu yang bersamaan personel para Tergugat yang
bertanggungjaw ab terhadap keam anan dan kesehatan
lingkungan serta bagian humas langsung memberitahu rumahrumah yang berada di sekitar lokasi terjadinya kebocoran
termasuk kepada para Penggugat agar tidak menyalakan api
dan atau memasak sesuai dengan standar prosedur keselamatan
yang berlaku, sebagai gantinya para Tergugat mensuplai
kebutuhan konsumsi berupa makanan dan minuman selama
mereka tidak dapat memasak yaitu dari tanggal 16 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2000.
Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, para Tergugat
menempatkan empat orang penjaga keamanan untuk memonitor
keamanan dan genangan minyak yang mungkin belum terhisap.

-

Berdasarkan ketentuan paasal 1 Undang-undang Nomor : 25
tahun 1991 tentang pengelolaan lingkungan hidup menetapkan
bahw a: Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau
dimasukkkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya.

-

Bahwa lingkungan hidup di lokasi Penggugat sama sekali tidak
berkurang kualitasnya, tidak terdapat tanaman tumbuhan yang
mati yang disebabkan oleh kebocoran pipa penyalur minyak
serta tetap berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut di atas terbukti bahwa
para Tergugat tidak pernah melakukan pencemaran di lokasi
Penggugat, maka para Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan
perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
6.
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Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat
dalam gugatannya butir 3, karena para Tergugat tidak pernah terbukti

menyebabkan pencemaran tanaman tumbuhan, kolam dan sumur
pada lokasi Penggugat, hal tersebut terbukti bahwa :
6.1 Tanaman tumbuhan :
Bahwa di atas tanah yang berdekatan dengan lokasi kebocoran
pipa terdapat beberapa jenis tanaman tumbuhan termasuk
rumput, semak belukar dan tanaman tumbuhan yang quod non
diakui oleh para Penggugat sebagai miliknya, setelah dilakukan
pengecekan di lokasi ternyata tidak terbukti seluruhnya milik
Penggugat, ttanaman tumbuhan yang diakui sebagai milik
Penggugat letaknya, jauh dari titik lokasi kebocoran pipa dan
tidak tercemar oleh kebocoran pipa milik Tergugat I terbukti
tanaman tumbuhan di lokasi para Penggugat dan sekitarnya tetap
masih hidup, hal ini akan para Tergugat buktikan pada tahap
pembuktian kelak.
6.2. Sumur keluarga:
Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa satu buah sumur
keluarga tidak dapat dipergunakan lagi adalah mengada-ada dan
sama sekali tidak berdasar, bahwa berdasarkan kenyataan di
lokasi para Penggugat dan berdasarkan hasil penelitian hasi
penelitian Laboratorium terhadap sampel sumur-sumur di
lokasi, termasuk sumur milik Penggugat, terbukti bahwa
kualitas airnya tidak tercemar.
Lagi pula sebelum terjadinya kebocoran pipa, kualitas sumursumur di lokasi Penggugat dan daerah sekitarnya berdasarkan
hasil penelitian Laboratorium yang dilakukan oleh PDAM
Jambi, terbukti bahwa sumur-sumur tersebut, termasuk sumur
Penggugat, adalah tidak layak minum, apalagi sejak lebih
kurang dua tahun yang lalu untuk pemenuhan kebutuhan air
minum disediakan fasilitas tangki air PDAM Jambi, sedangkan
air sumur masih tetap dapat dipergunakan untuk keperluan MCK
(mandi, cuci dan kakus), sampai sekarang para pemilik sumur
di lokasi tersebut term asuk P enggugat m asih d ap at
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m em anfaatkan sum urnya untuk keperluan MCK, dari
hasilpenelitian Laboratorium terhadap sampel air sumur
Penggugat sesudah kebocoran pipa tidak terbukti telah terjadi
pencemaran.
Dengan demikian terbukti bahwa sumur milik Penggugat tidak
tercemar oleh tumpahan minyak dan tetap dapat dimanfaatkan
oleh Penggugat sebagaimana sumur-sumur lain di sekitarnya
yang masih dapat dimanfaatkan oleh para pemiliknya untuk
keperluan MCK (Bukti T-4).
6.3 Tiga kolam :
Bahwa demikian juga dengan tiga kolam yang diakui sebagai
milik Penggugat, sesuai hasil Survey dan peninjauan langsung
di lokasi serta hasil laporan kronologi kejadian pipa bocor di
jalur SP.l Central Facility yang dibuat oleh para Tergugat
diketahui bahwa tiga kolam yang diakui quod non sebagai milik
Penggugat tidak terdapat ikan yang dipelihara oleh Penggugat
dan hanya ditumbuhi rumput dan belukar.
Bahwa kolam tersebut merupakan kolam dangkal yang tidak
dipelihara dan dibiarkan terlantar, tidak benar kolam yang diakui
sebagai milik Penggugat tercemar tumpahan minyak karena
kolam yang diakui sebagai milik Penggugat lokasinya jauh dari
titik kebocoran pipa milik Tergugat I.
6.4. Kontrak dengan CV. Rodojaya :
Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan batalnya kontrak keija
antara Penggugat dengan CV. Rodo Jaya karena lokasi
Penggugat tercemar adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak
berdasar, sebagaimana telah para Tergugat dalilkan di atas, di
lokasi Penggugat tidak pernah terjadi pencemaran, sehingga
bila m asalah pem batalan kontrak P enggugat dengan
CV. Rodojaya dikaitkan dengan masalah pencemaran, hal ini
tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
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Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut di atas terbukti
bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan pencemaran di
lokasi Penggugat, maka para Tergugat tidak dapat dinyatakan
melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
gugatan Penggugat ditolak.
Bahwa para Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat dalam
butir 4 karena :
Para Tergugat dalam mengoperasikan pipa penyalur minyak selalu
mengadakan pem eliharaan dan perawatan dan mengadakan
pengawasan secara periodik terhadap pipa penyalur dan peralatan
serta peralatan pendukungnya sesuai dengan standar Pertambangan
Migas sebagaimana diatur dalam SK Menteri Pertambangan dan
Energi N om or: 300.K/38/M-PE/97 tentang keselamatan kerja pipa
penyalur Minyak dan Gas Bumi hal itu terbukti:
7.1. para Tergugat telah memasang dan memelihara marka dan
rambu peringatan dan tanda batas dengan jelas dan mudah
terlihat.
7.2 pada tahun 1992 para Tergugat mengadakan penggantian pipa
penyalur Crude Oil termasuk pipa yang mengalami kebocoran
sesuai dengan spesifikasi dari produsen pipa tersebut (Bukti
T-5).
7.3 Secara teknis, masa pakai pipa maksimum 20 (dua puluh) tahun,
sedangkan saat ini usia pipa baru 8 (delapan) tahun, lagi pula
pipa-pipa tersebut selalu diawasi, dipelihara dan dirawat secara
rutin.
7.4 Para Tergugat dengan cepat mengetahui terjadinya kebocoran
pipa penyalur dan dengan cepat pula dapat mengatasinya
sehingga tidak sampai merugikan lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat di atas terbukti bahwa
terjadinya kebocoran pipa aliran minyak adalah bukan karena

kesengajaan para Tergugat, maka jelas para Tergugat tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum, untuk itu para Tergugat
mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
8.

Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam gugatannya
pada butir 5 sampai dengan butir 7 dan 8 karena :
8.1 Para Tergugat telah m engupayakan pertem uan untuk
bermusyawarah dengan mendatangi langsung para pemilik
tanah, tanaman tumbuhan dan kolam yang terpengaruh langsung
akibat kebocoran pipa yaitu sebanyak empat orang masingmasing Sdr. Eryanto, Miswan, dan Tomblok, termasuk Sdr.
Ervin Pasaribu atau Penggugat, namun upaya yang diprakarsai
oleh para Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul
secara musyawarah dan menawarkan uang ganti rugi tetap
ditolak oleh Penggugat sedangkan tiga orang lainnya dapat
menerima.
1)

tidak benar tanaman tumbuhan tahunan milik Penggugat
menjadi mati yang disebabkan oleh Crude Oil milik para
Tergugat, karena tanaman tumbuhan milik Penggugat
jaraknya lebih jauh dari pipa Crude Oil milik Para Tergugat
dibandingkan tanam tumbuh milik Sdr. Eryanto yang
jaraknya hanya ± 2 (dua) meter dari pipa Crude Oil milik
para Tergugat, hal ini akan para Tergugat buktikan pada
tahap pembuktian kelak.
Oleh karena itu jelaslah bahwa para Tergugat dalam upaya
penyelesaian ini, selain telah melakukan upaya-upaya
antisipatif juga tindakan persuasif dengan mensuplai
kebutuhan konsumsi berupa makanan dan minuman selama
6 (enam) hari dengan demikian para Tergugat terbukti telah
mempunyai itikad sangat baik dan dengan kesadaran tinggi
senantiasa berusasha menghindarkan diri dari perbuatan
melanggar hukum dan untuk itu para Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim menyatakan para Tergugat tidak
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melakukan perbuatan melawan hukum, dan menolak
gugatan Penggugat.
9.

Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam gugatannya
pada butir 9 karena :
9.1 Berdasarkan surat izin Residen Palembang Nomor : 827/A
tanggal 30 Oktober 1930 Tergugat I telah memasang jalur pipa
diameter 6 inci sepanjang 22 (dua puluh dua) kilo meter dari
Kenali Asam sampai ke Tempino (Bukti T-6).
9.2 Tergugat I selaku pemegang hak konsesi dan hak-hak lain atas
wilayah pertambangan migas berdasarkan Indische Mijn Wet
stbl 1899 Nomor : 214 Jo stbl 1906 N om or: 434 sebagaimana
diubah dengan undang-undang Nomor : 44 Prp tahun 1960,
khususnya untuk kegiatan di Kenali Asam sejak tahun 1929
berdasarkan Peta Nomor : 1304 yang diperbaharui tahun 1961
(Bukti T-7).
9.3 Tergugat I selaku perusahaan m ilik N egara R epublik
Indonesia telah mendapat WKP (Wilayah Kerja Pertambangan),
termasuk jalur pipa yang berada di Jalan Letmud Sarmin
tersebut, berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor : 50
tahun 1971 tentang Penetapan W ilayah-w ilayah K uasa
Pertambangan Pertamina seluas 16.400 Km2 dan tanah yang
diklaim sebagai milik Penggugat, termasuk tanaman tumbuhan
dan lain-lain yang berada di atasnya berada dalam WKP
Pertamina.
9.4 Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor : 44 Peraturan
Pemerintah tahun 1960 ditetapkan : apabila telah diberikan
Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak
terdapat hak atas tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau
bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali
dengan persetujuan Menteri.
9.5 Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor : 44 Peraturan
Pemerintah tahun 1960 ditetapkan :
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Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian
tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunanbangunan menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas
tanah yang termasuk wilayah Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau
ganti kerugian.
9.6 Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor : 44 Peraturan
Pemerintah tahun 1960 ditetapkan :
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga
bulan dan atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu
rupiah barang siapa berhak atas tanah m erintangi atau
mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas
bumi yang sah.
Sehubungan dengan dalil butir 9.1 sampai dengan butir 9.6
tersebut di atas maka para Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
10. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam
gugatannya butir 10 yang meminta agar terhadap para Tergugat
dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (CB) terhadap sebidang
tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik para Tergugat
yang terletak di Jl. Lirik Komperta OEP Jambi Kenali Asam, karena
dalil tersebut tidak ada dasar hukumnya.
10.1 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1971
tentang Pertamina dalam pasal 2 ayat 1 Jo. pasal 7 ayat 3
disebutkan secara tegas :
Pertamina adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh
Negara Republik Indonesia sehingga semua kekayaan
Pertamina termasuk aset bergerak maupun aset tidak bergerak
adalah milik Negera Republik Indonesia pasal-pasal tersebut
kami kutip sebagai berikut:
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-

pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1971
menetapkan :
Dengan nama perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara, disingkat Pertamina selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut perusahaan didirikan suatu
perusahaan pertambangan minyak dan gas Bumi yang
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1971
menetapkan :

modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
10.2 Bahwa berdasarkan Undang-undang perbendaharaan Negara
(ICW) yang sudah diubah dengan Unang-undang Nomor : 9
tahun 1968 bagian 10 pasal 65 dan pasal 66, menyita uang
Negara, barang-barang milik Negara adalah dilarang..
10.3 Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indoensia tanggal 8 Mei 1984 Nomor : 597.K/Sip/1993
menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang
dadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227
ayat 1 HIR tidak dibenarkan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan sita
jaminan (CB) oleh Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan
perkantoran Pertamina di Jl. Lirik Komperta OEP Jambi Kenali
Asam tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW)
yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 1968
bagian 10 pasal 65 dan pasal 66 tentang larangan menyita uang
barang-barang dan milik Negara.
Di samping itu permintaan sita jaminan Penggugat tersebut tidak
cukup alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR karena
selain nilai barang yang diminta untuk disita jauh melebihi tuntutan
nilai ganti rugi, juga Pertamina selaku perusahaan Negara tidak
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mungkin melarikan diri. Untuk itu mohon Majelis Hakim perkara a
quo di Pengadilan Negeri Jambi menyatakan permohonan sita
jaminan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga, serta ditolak.
11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil para Tergugat dalam jawaban
ini, maka para Tergugat menolak dibebankan membayar uang paksa
sebesar Rp. 1.500.000,- per hari karena bertentangan dengan hukum.
12. Sebagaimana dalil-dalil para Tergugat di atas, gugatan Penggugat
tidak terbukti dan mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti
dan fakta yang kuat, permohonan putusan oitvoerbaar bij voorraad
oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena tidak ada relevansi
dan urugensinya serta menyangkut harta milik Negara, lagi pula
putusan oitvoerbaar bij voorraad harus diteliti kepentingannya bagi
para pihak secara seimbang, karena menyangkut putusan pada pokok
perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dimana apabila
dijalankan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan apabila
putusan pokok perkara yang berkekuatan hukum berbeda dengan
putusan serta merta, oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Jambi
menolak permohonan putusan oitvoerbaar bij voorraad oleh
Penggugat.
Bahwa permohonan uitvoerbaar bij voorraad ini harus memenuhi
syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 (1) HIR dan
pasal 191 (1) RBG, yaitu :
a.

Ada suatu alasan hak yang otentik atau tulisan tangan
(handschrift) yang menurut undang-undang mempunyai
kekuatan bukti.

b. - Ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti
(inkracht van gewijede) sebelumnya yang mneguntungkan.
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c.

Ada gugatan provisional yang dilakukan.

d.

dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Disamping itu, tentang putusan uitvoerbaar bij voorraad ini
Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) N om or: 30 tahun 1971 Nomor
: 06 tahun 1975 dan Nomor : 03 tahun 1978 :
1.

2.

Surat edaran Mahkamah Agung N om or: 30 tahun 1972 pada
intinya menyatakan :
-

Agar sedapat mungkin peradilan tingkat pertama jangan
menjatuh putusan uitvoerbaar bij vorraad ini dan bila
sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan
serupa itu, harus dimintakan persetujuan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Cq. Pengadilan Tinggi.

-

Agar putusan uitvoerbaar bij voorraad ini dijatuhkan
dengan mengindahkan syarat-syarat dalam pasal 180 (1)
HIR dam pasal 191 (1) Rbg.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 tahun*^1975 pada
intinya menyatakan :
-

3.

Oleh karena pasal 180 (1) HIR hanya mem berikan
kewenangan diskretioner kepada Hakim yang tidak beribat
impratif, agar Hakim jangan menjatuhkan putusan dengan
ketentuan uitvoerbaar bij voorraad meskipun syarat-syarat
dalam padal 160 (1) HIR terpenuhi.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 1978, pada
intinya menyatakan :

Menegaskan kembali kepada para Ketua/Hakim Pengadilan di
seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij
voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 (1) HIR dan pasal
191 (1) Rbg, telah terpenuhi.
13. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh para Tergugat bukan
diakui tetapi karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi.
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Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat di atas, baik dalam Eksepsi
maupun dalam pokok perkara, maka kami mohon agar Pengadilan
Negeri Jambi mengabulkan sebagai berikut:
DALAM E K SE PSI:
1.

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya. ■

2.

Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak sapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA
1.

Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

2.

Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau tidak di terima.

3.

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkata.
Atau apabila Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (ekaeguo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II
Penggugat telah mengajukan Reflik dan dijawab kembali oleh Tergugat
I dan Tergugat II dengan Duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat
dalam berita acara persidangan.
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai b erik u t:
1.

Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 493 tertanggal 28 Maret
1974, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup
diberi tanda P. 1.

2.

Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan N om or: G.G 648/605/
S-94 tertanggal 29 September 1994, telah disesuaikan dengan aslinya
dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.2.

3.

Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/93/1994
tertanggal 25 Oktober 1994, telah disesuaikan dengan aslinya dan
diberi meterai cukup, diberi tanda P.3.
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4.

Foto copy Surat Perjanjian Kerja, telah disesuaikan dengan aslinya
dan diberi meterai cukup, diberi tanda P4.

5.

Foto copy Tanda Terima Uang, telah disesuaikan dengan aslinya
dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.5.

6.

Foto copy Surat Keterangan Warisan, telah disesuaikan dengan
aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.6.

7.

Foto copy photo-photo lokasi tanah Penggugat, telah disesuaikan
dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.7.

8.

Foto copy Surat Pernyataan, telah disesuaikan dengan aslinya dan
diberi meterai cukup, diberi tanda P.8.

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1.

Saksi Ny. Yuli Binti R ifa i:
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan
Tergugat, yaitu tentang bocornya pipa minyak Pertamina.

-

Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 300 meter dari tempat
bocornya pipa minyak.

-

Bahwa pipa minyak Pertamina bocor pada tanggal 17 Juni 2000.

-

Bahwa akibat dari bocornya pipa minyak tersebut, terjadi
tumpahan minyak yang menggenangi rumah dan tanaman.

-

Bahwa tanaman milik Penggugat yang terkena pencemaran
adalah pohon kelapa 8 batang, pohon rambutan 5 batang, satu
batang pohon alpokat, pisang dua rmpun, dan satu batang pohon
mangga.

-

Bahwa pohon-pohon tersebut daun-daunnya layu dan hampir
mati.
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-

Bahwa disamping tanaman yang tercemar akibat tumpahan
minyak adalah 3 buah kolam dan sumur milik Penggugat.
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ikan yang mati akibat
pencemaran minyak.

2.

Saksi M. A li:
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3.

-

Bahwa saksi mengetahui adanya pipa minyak milik JOB yang
bocor pada tanggal 17 Juni 2000 yang terjadi di Kenali Asam
Bawah.

-

Bahwa dengan bocornya pipa minyak tersebut, banyak minyak
yang tergenang pada tanah milik penduduk di antaranya milik
Penggugat.

-

Bahwa akibat dari tergenangnya minyak tersebut, tanaman
kelapa Penggugat ada yang layu, kolam ikan dan sumur yang
digenangi minyak.

Saksi Sukardi Bin Manto :
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

4.

-

Bahwa saksi mengetahui adanya pipa minyak Pertamina yang
bocor di Kenali Asam Bawah.

-

Bahwa akibat dari bocornya pipa minyak tersebut banyak
minyak yang tergenang dan menyebabkan pohon kelapa, pohon
alpokat, pohon pisang milik Penggugat mati, selain itu sumur
dan tiga buah kolam ikan Penggugat juga tergenang minyak.

-

Bahwa saksi telah lama tinggal di Kenali Asam Bawah dan
pipa tersebut telah lama tinggal di sana.

Saksi Mulyono :
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
Bahwa saksi m engetahui adanya kebocoran pipa milik
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Pertamina yang terletak di Kenali Asam Bawah yang terjadi
pada tangga! 17 Juni 2000.
-

Bahwa akibat dari bocornya pipa minyak tersebut, banyak
pohon-pohon yang terkena genangan minyak, selain pohon yang
ikut tercemar minyak adalah kolam ikan dan sumur.

-

Bahwa pohon yang mati antara lain pohon kelapa dan matinya
pohon tersebut setelah beberapa hari terkena minyak.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:
1.

Foto copy Undang-undang Nomor: 8 tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, tidak ada aslinya akan
tetapi telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. la).

2.

Foto copy Undang-undang N om or: 44 Peraturan Pemerintah tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak ada aslinya
akan tetapi telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda
(T.lb).

3.

Foto copy Instruksi Presiden Nomor : 01 tahun 1976 tentang
sinkronisasi, tidak ada aslinya akan tetapi telah ditempel bermeterai
cukup kemudian diberi tanda (T. Ic).

4.

Foto copy keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1971 tentang
Penetapan W ilayah-w ilayah K uasa Pertam bangan PN.
PERTAMINA, tidak ada aslinya akan tetapi telah ditem pel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 1d).

5.

Foto copy Enhanced Oil Recovery Contract antara Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan
Asamera (Jambi EOR) Ltd, tanggal 26 Januari 1990 setelah itu
dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T.2).

6.

foto copy Sertifikat Perubahan Nama (Certificate Incorporation on
Change of Name) dari Asamera (Jambi EOR) Ltd, menjadi Gulf
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Resources (Jambi EOR) Ltd, tertanggal 27 Juni 1997, tidak ada
aslinya akan tetapi telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi
tanda (T.3a).
7.

Foto copy Certicate of continuance atas nama gulft Resources (jambi
EOR) Ltd, tanggal 1januari 1998, tidak ada aslinya akan tetapi telah
ditempel bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (T. 3b)

8.

Foto copy The Companies Act Negara Barbados atas nama Gulf
Resources (Jambi EOR) ltd, tanggal 4 Mei 1998, tidak ada aslinya
akan tetapi telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda
(T. 3c)

9.

Foto copy hasil pemeriksaan air sumur dilokasi Penggugat oleh Balai
Laboratorium Kesehatan Jambi, Nomor : 039/H/BLK/JOB/VII/00,
tanggal 7 Juli 2000, oleh balai laboratorium kesehatan Jambi, telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T. 4a)

10. Foto Copy hasil pemeriksaan Air sumur milik Penggugat oleh
Laboratorium perusahaan daerah air minum milik Penggugat oleh
laboratorium perusahaan daerah air minum tirta mayang Kota Jambi
tanggal 8 September 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan
telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 4b)
11. Foto copy hasil pemeriksaan air sumur milik Penggugat Nomor ;
079/H/BLK/JOB/IX/2000, tanggal 6 September 2000 oleh Balai
laboratorium kesehatan Jambi, setelah dicocokkan dengan aslinya
dan telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 4c)
12. Foto copy Berita acara pemeriksaan kolam sumur, dan tanaman
tumbuh dilokasi penggugat yang dilakukan oleh tim diari JOB
pertamina-Gulf resources (Jambi EOR) ltd, pada tanggal 20 Juli
2000 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 4d)
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13. Foto copy laporan Work order Cost Report untuk penggantian pipa
6 dari blok St - 1 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah
ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 5)
14. Foto copy surat izin residen Jambi PL. nomor: 90045, tanggal 16
nopember 1957 setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah
ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 6)
15. Foto copy Staatsblat tahun 1930 N om or: 341 Ordonansi kepolisian
Pertam bangan, tidak ada aslinya akan tetapi telah ditempel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 7a)
16. Foto copy peta Nomor ; 1304/1929 yang diperbaharui tahun 1961
setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai
cukup kemudian diberi tanda (T. 7b)
17. Foto copy Laporan Kronologis kejadian pipa bocor di jalur S P -1 ke
Central Facility yang dibuat oleh staf External Relation dan
Production Supervisor tanggal 16 Juli 2000, setelah dicocokkan
dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi
tanda (T. 8)
18. Foto copy Berita acara kompensasi tertanggal 23 Juni 2000 yang
ditanda tangani oleh Penggugat dan para tergugat serta diketahui
oleh kepala kelurahan kenali asam bawah, setelah dicocokkan
dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi
tanda (T. 9)
19. Foto copy Berita acara Kompensasi tertanggal 21 Juni 2000 yang
ditanda tangani oleh Eriyanto yang menerima ganti rugi dari JOB
pertamina-Gulf Resources (Jambi EOr) Ltd. serta diketahui oleh
Kepala kelurahan Kenali asam bawah setelah dicocokkan dengan
aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda
(T. 10a)
20. Foto copy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Eriyanto
tertanggal 6 Juli 2000, diketahui oleh Lurah Kenali asam bawah
yang menyatakan bahwa Eriyanto telah setuju untuk menerima
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kompensasi dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian
hari, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. 10b)
21. Foto copy tanda terim a pem bayaran Kompensasi dari JOB
Pertamina-Gulf resources (Jambi EOR) ltd, oleh Eriyanto setelah
dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T. 10c)
22. Foto copy Berita acara Kompensasi tertanggal 21 Juni 2000 yang
ditanda tangani oleh Miswan, yang menerima ganti Rugi dari JOB
Pertamina-Gulf Resources (Jambi EOR) Ltd, serta diketahui oleh
Lurah Kenali asam bawah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan
telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. lOd)
23. Foto copy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Miswan
tertanggal 6 Juli 2000, diketahui oleh Lurah kenli asam bawah yang
m enyatakan bahw a M isw an telah setuju untuk m enerim a
kompensasi dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian
hari, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. lOe)
24. Foto copy tanda terim a pem bayaran Kompensasi dari JOB
Pertamina-Gulf resources (Jambi EOR) ltd, oleh Miswan, setelah
dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T. lOf)
25. Foto copy Berita acara kompensasi tertanggal 21 Juni 2000 yang
ditanda tangani oleh Tomblok yang menerima ganti rugi dari JOB
pertamina-Gulf resources (Jambi EOR) Ltd, serta diketahui oleh
Lurah kenali asam bawah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan
telah ditempel bermeterai cukup kemudian diberi tanda (T. lOg)
26. Foto copy surat pernyataan yang ditanda tangani Tomblok tertanggal
6 Juli 2000, diketahui Lurah Kenali asam bawah yang menyatakan
bahwa Tomblok telah setuju untuk menerima Kompenssi dan tidak
akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari, setelah
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dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T. lOh)
27. Foto copy tanda terima pem bayaran Kompensasi dari JOB
pertamina-Gulf Resources (Jambi EOR) Ltd, oleh Tomblok setelah
dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai cukup
kemudian diberi tanda (T. lOj)
28. Foto copy Berita acara pemeriksaan dilokasi milik Penggugat tanggal
20 September 2000 yang diketahui oleh Lurah kenali asam bawah,
setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel bermeterai
cukup kemudian diberi tanda (T. .11)
29. Foto copy surat Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah, tidak ada aslinya akan tetapi telah ditempel
bermeterai cukup kemudian diberi tanda ( T. 12).
Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat I
dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1.

Saksi M isw an:
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai b erik u t;
-

Bahwa saksi mengetahui adanya pipa minyak Pertamina yang
bocor pada tanggal 17 Juni 2000 dikenali asam bawah.

-

Bahwa pihak Pertamina sudah berupaya untuk memperbaiki
bocornya pipa dan dalam waktu singkat kebocoran tersebut telah
dapat diatasi.

-

Bahwa memang tanah milik Penggugat terkena tumpahan
minyak.

-

Bahwa akibat dari bocornya pipa tersebut ada tanam an
Penggugat yang mati terkena minyak akan tetapi tanaman
orang lain disekitar itu tidak ada yang mati.

-

Bahwa disamping tanaman, Kolam dan Sumur Penggugat juga
terkena genangan minyak, akan tetapi kolam tersebut tidak ada
ikannya sedangkan sumur memang tidak layak untuk diminum.
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Bahwa tanah yang terkena genangan minyak tersebut luasnya
sekitar 1 Ha.
-

2.

Bahwa yang terkena akibat bocornya pipa tersebut sebanyak
empat Rumah dan tiga Rumah telah ada penyelesaian sedangkan
dengan Penggugat belum selesai.

Saksi Johan Rene :
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

3.

-

Bahwa saksi mengetahui ada pipa minyak Pertamina yang bocor
di daerah kenali asam bawah pada tanggal 17 Juni 2000.

-

Bahwa akibat dari bocornya pipa tersebut ada tumpahan minyak.

-

Bahwa saksi melihat ada pohon kelapa yang mati sebanyak 5
batang milik Penggugat.

-

Bahwa sumur dan kolam juga terkena tumpahan minyak akan
tetapi kolamnya tidak ada ikan.

-

Bahwa air sumur ditanah saksi digunakan setelah memakai
saringan.

Saksi Eriyanto :
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
-

Bahwa saksi mengetahui adanya tumpahan minyak dari pipa
yang bocor pada tanggal 20 Juni 2000.
Bahwa pipa minyak yang ada telah ada sejak lama yaitu sejak
saksi lahir.
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-

'B ahw a pipa yang bcor tersebut sebenarnya masih baik dan
letaknya di atas tanah.

-

Bahwa air sumur didaerah Kenali mengandung minyak dan
untuk menggunakan harus disaring.

Menimbang, bahwa dinuika sidang telah didengar keterangan saksisaksi Ahli ;
1.

Ahmad M arzuki:
-

Bahwa saksi bekerja pada bagian Lingkungan hidup pemerintah
Kota Jambi.

-

Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan khusus AMDAL
dantelah bekerja lebih kurang tujuh tahun pada bagian
lingkungan Hidup.
Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 Juni 2000 terjadi pipa
Pertamina yang bocor di Kenali Asam bawah.

2.

-

Bahwa saksi melihat akibat tumpahan minyak tersebut ada
pohon kelapa yang mati.

-

Bahwa ditinjau dari sudut Lingkungan Hidup, maka kobocoran
pipa minyak tersebut telah menyebabkah Lingkungan Hidup
tercemar karena telah berpengaruh pada tanaman.

Ir. Syaddudin:
Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perkebunan Tingkat I Jambi.
-

Bahwa saksi sebenarnya memiliki keahlian pada bagian hama
tumbuhan bukan ahli pada akibat tumbuhan yang tercemar.

-

Bahwa tumpahan minyak bisa mengakibatkan matinya pohon
tergantung dari jumlah minyak yang ada.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat - Tergugat mengajukan
kesimpulan dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk berita
acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini.
Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat-Tergugat tidak
mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.
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TENTANG HUKUMNYA:
DALAM E K S E P S I:
Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II
telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah
1.

Gugatan salah subyek hukum dan salah alamat.
Bahwa Tergugat I adalah perusahaan Pertambangan minyak dan Gas
Bumi Negara (Pertamina) yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh
Negara dan di dirikan berdasarkan Undang-Undang N om or: 8 tahun
1971 bukan berbentuk perseroan terbatas.

2.

Gugatan Penggugat salah subyek hukum dan salah alamat karena
ditujukan kepada JOINT OPERATING BODY (JOB) Indonesians
Resources di Jakarta, Cq. JOB Pertamina-Gullf Resource (Jambi
EOR) Ltd,

3.

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hak.
Bahwa Penggugat belum mempunyai kapasitas sebagai pemilik
tanah Sertifikat hak milik N om or: 493 tahun 1974, karena tanah itu
milik Wasington Mulia P asaribu dan Penggugat yang mengaku
sebagai ahli waris selama ini belum pernah menunjukkan dan
membuktikan Akta waris kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis
berpendapat sebagai berikut:
1.
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Bahwa benar dalam surat gugatannya Penggugat telah menggugat
Pertamina dengan menyebut PT. Pertamina, akan tetapi pada
prinsipnya yang ditujukan oleh Penggugat adalah Pertamina yang
didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1971, sebab
Pertamina hanya ada satu di Indonesia. Pertamina merupakan suatu
badan hukum yang dapat digugat. Dengan demikian penyebutan
PT. Pertamina bukan merupakan sesuatu kesalahan yang prinsip
karena maksudnya sama. Berdasarkan hal tersebut eksepsi tentang
penyebutan subyek hukum ditolak.

2.

Bahwa gugatan Penggugat menggugat JOINT OPERATING BODY
(JOB) menurut Majelis Hakim tidaklah berlebihan. Di dalam gugatan
Penggugat juga disebutkan JOINT OPERATING BODY (JOB)
Pertamina-Gulf Resources (Jambi EOR) Ltd. dengan demikian jelas
yang digugat di sini adalah Pertamina dan Gulf Resources (Jambi
EOR) Ltd, dan hal itu tidaklah merupakan kesalahan subyek hukum
atau salah alamat. Dari uraian di atas menurut Majelis Hakim Eksepsi
tentang subyek hukum ditolak.

3.

Tentang ahli waris.
Menimbang, bahwa tentang sah tidaknya Penggugat sebagai ahli
waris dari Washington Mulia Pasaribu menurut Majelis Hakim telah
memasuki pokok perkara yang perlu ditindaklanjuti dengan
pembuktian dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.
Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi sebagai ahli waris
ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti
tersebut di atas :
Menimbang, yang menjadi prokok permasalahan dalam perkara
adalah :
Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang
terletak di RT. 12 Kenali Asam Bawah yang di bagian depan dilintasi
pipa aliran minyak milik Tergugat-tergugat.
Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000 salah satu pipa minyak tersebut
mengalami kebocoran yang mengakibatkan pencemaran minyak
terhadap tanaman-tanaman, kolam ikan dan sumur milik Penggugat.
Bahwa bocornya pipa tersebut karena kurangnya pengawasan para
Tergugat dengan demikian Tergugat-tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
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Bahwa akibat dari pencemaran tersebut Penggugat mengalami
kerugian-kerugian yang harus dipertanggungjawabkan Tergugattergugat. Sebaliknya Tergugat-Tergugat membantah dalil gugatan
Penggugat.
-

Bahwa tidak benar tanah dengan Sertifikat N om or: 493 tahun 1974
milik Penggugat karena tanah tersebut masih milik Wasington
Mulia Pasaribu.
Bahwa tidak benar dengan bocornya pipa minyak Tergugat
mengakibatkan pencemaran minyak.
Tidak terdapat tanaman tumbuhan yang mati karena kebocoran pipa
minyak, tidak tercemarnya sumur keluarga, dan tiga kolam milik
Penggugat, tidak terdapat ikan yang dipelihara karena kolam tersebut
merupaskan kolam dangkal yang tidak dipelihara. Tergugat-tergugat
tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh
T ergugat-Tergugat maka m enjadi kew ajiban Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.l sampai P.7 beserta saksi-saksi.
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan
Penggugat akan tetapi dalam jawabannya Tergugat-tergugat mengakui
bahwa memang telah terjadi kebocoran salah satu pipa aliran minyak
milik Tergugat di Kenali Asam Bawah.
Menimbang, bahwa dari hal tersebut di dapatkan Fakta bahwa pada
tanggal -17 Juni 2000, di Kenali Asam Bawah telah terjadi kebocoran
pipa minyak milik Tergugat.
Menimbang, bahwa apakah tempat terjadinya kebocoran pipa
minyak tersebut terdapat tanah milik Penggugat ?
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Menimbang, bahwa bukti P. I merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor
: 493 atas nama Wasington Mulia Pasaribu yaitu sebidang tanah di
Kampung Kenali Asam.
Menimbang, bahwa Sertifikat adalah bukti terkuat dan terpenuhi
yang dimiliki seseorang atas sebidang tanah.
Dengan demikian Sertifikat adalah sah sebelum dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum oleh suatu putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa apabila bukti P.l dihubungkan dengan bukti
P. 2 yang merupakan surat keterangan kematian Wasington Mulia
Pasaribu dan dikuatkan dengan bukti P.6 yang merupakan surat
keterangan Warisan yang ditandatangani Penggugat dan diketahui Lurah
Kenali Asam Bawah dan Camat Kota Baru, maka dapat diketahui
bahw a:
Penggugat adalah ahli waris dari Wasington Mulia Pasaribu dan dengan
demikian Penggugat adaslah pemilik sah dari tanah Sertifikat N o m o r:
493 tahun 1974.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yuli Binti
Rifai, Sukardi Bin Manto, Mulyono, dan dari hasil pemriksaan
setempat oleh Majelis Hakim maka tanah milik Penggugat terkena
bocoran minyak akibat bocornya pipa aliran minyak milik Tergugat pada
tanggal 17 Juni 2000.
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, lokasi
bocornya pipa minyak adalah tanah milik Penggugat dimana juga terdapat
rumah milik Penggugat.
M enimbang, bahwa yang perlu diperhatikan adalah apakah
kebocoran pipa aliran minyak Tergugat menyebabkan terjadinya
pencemaran.
Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor :
23 tahun 1997, tentang P en g elo laan L ingkungan H idup
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menyatakan bahwa :
Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam Lingkungan
Hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai pada
tingkat tertentu yang menyababkan Lingkungan Hidup tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bukti surat P.7 dan
dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim maka didapat:
Akibat dari bocornya pipa aliran minyak milik Tergugat-tergugat maka
terjadi genangan minyak dengan luas sekitar satu hektar dan menggenangi
tanaman, sumur dan kolam milik Penggugat.
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan
setempat maka didapat akibat dari bocornya pipa minyak :
1.

6 pohon kelapa mati.

2.

1 pohon alpokat layu.

3.

3 rumpun pisang mati.

4.

Air sumur yang tergenang minyak.

5.

3 kolam yang tergenang minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ahmad
M arzuki dri Lingkungan Hidup Kota Jambi maka akibat dari
tergenangnya minyak pada tanggal 26 Juni 2000 dilihat dari sudut
Lingkungan Hidup adalah merupakan pencemaran.
Menimbang, bahwa ditinjau dari Kriteria pencemaran sebagaimana
dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997, maka
genangan minyak merupakan suatu zat yang telah masuk dalam
Lingkungan Hidup lain sehingga menyebabkan turunnya kualitas dan
menyebabkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi sebagaim ana
peruntukkannya.
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Menimbang, bahwa dari urian di atas maka dapat disimpulkan akibat
dari bocornya pipa minyak milik Tergugat telah menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan.
Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka menurut Majelis
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang tanah milik
Penggugat yang tercemar akibat bocornya pipa minyak.
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti
dari Tergugat-tergugat.
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Tegugattergugat pada pokoknya sebagai berikut:
Bukti T. la, T. lb, T. lc, T. Id, T.2, T.6, T.7a, T.7b, menyatakan bukti yang
menunjukkan bahwa lokasi tanah Penggugat termasuk dalam Wilayah
Kerja penguasaan Pertamina..
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka maka
bukti-bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan Sertifikat Penggugat
tentang kepemilikan tanah, sertifikat adalah merupakan bukti terkuat
dan terpenuhi atas sebidang tanah.
Bukti T.4a, T.4b, T.4c, T.4d, merupakan bukti yang menunjukkan kualitas
air sumur Penggugat tidak layak minum.
Menimbang, bahwa terlepas dari layak tidaknya air sumur tersebut,
maka karena sumur tersebut telah tercemar minyak maka sumur terseut
sudah sulit digunakan untuk peruntukkannya.
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang
diajukan Tergugat-tergugat maka tidak ditemui bukti bahwa atas
tercemarnya tanah Penggugat, Tergugat-Tergugat telah mengganti
kerugian yang dialami oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa dari urian di atas maka dapat disimpulkan buktibukti yang diajukan Tergugat-Tergugat tidak dapat melumpuhkan buktibukti Penggugat.
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
petitum dari Penggugat.
M enim bang, bahwa apakah para Tergugat telah melakukan
perbuatan melanggar hukum.
Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum dewasa ini telah
ditafsirkan secara luas yaitu perbuatan yang tidak hanya mengenai
perbuatan yang langsung melanggar satu peraturan hukum melainkan
juga suatu perbuatan yang betentangan dengan kesusilaan atau dengan
yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Putusan Hoge
Raad tanggal 31 Januari 1919).
Menurut Prof. Dr. Wiryono dalam bukunya perbuatan melanggar
hukum ;
Sifat dari perbuatan melanggar hukum ialah : bahwa perbuatan itu
m engakibatkan kegoncangan dalam N eraca keseim bangan dari
masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturanperaturan hukum dalam suatu masyarakat hukum dilanggar, melainkan
juga apabila peraturan kesusilaan, keagamaan, kesopanan dan sopansantun dalam masyarakat dilanggar.
Menimbang, bahwa dari batasan-batasan tersebut, apabila dikaitkan
dengan perbuatan Tergugat-tergugat maka Lingkungan Hidup terutama
tanah milik Penggugat telah tercemar genangan minyak.
Menimbang, bahwa terlepas dari adanya kesengajaan atau tidak
maka dengan bocornya pipa minyak telah menunjukkan kurangnya
pengawasan terhadap pipa-pipa yang telah berusia tua. para Tergugat
seharusnya lebih ketat mengawasi pipa-pipa yang telah berusia tua dan
tidak layak pakai lagi.
Dan dengan demikian menurut Majelis karena perbuatan tersebut
telah melanggar kepantasan dalam masyarakat maka perbuatan Tergugattergugat adalah termasuk perbuatan melanggar hukum.
M enim bang, bahwa dengan dem ikian petitum ke dua patut
dikabulkan.
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Menimbang, bahwa tentang petitum untuk menghukum para
Tergugat mengganti kerugian Majelis berpendapat sebagai berikut:
Bahwa adalah wajar apabila seseorang melakukan perbuatan
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka
ia harus mengganti kerugian tersebut.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti kerugiankerugian yagn dialami oleh Penggugat akibat dari pencemaran minyak.
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari hasil
pemeriksaan setempat maka Majelis mendapatkan hal-hal sebagai
berikut:
1.

Pohon kelapa yagn mati sebanyak 6 batang dan harga yang
pantas adalah @ Rp. 150.000,- dengan demikian kerugiasn
= 6 x Rp. 150.000,= Rp.
900.000,-

2.

Pohon rambutan yang mati 1 batang dengan harga yang pantas
Rp. 100.000,= Rp.
100.000,-

3.

Pohon rambutan yang mati 1 batang dengan harga yang pantas
Rp. 100.000,- maka kerugian = Rp.
100.000,-

4.

3 rumpun pisang, satu rumpun
Rp. 200.000,-

5.

= Rp.

1 buah sumur yang tercemar
yang harga pasti

6.

= Rp. 1.000.000,-

3 tiga kolam ikan harga yang pantas
@ Rp. 2.000.000,

7.

600.000,-

= Rp. 6.000.000,-

Uang yang telah dikeluarkan pihak Penggugat sebagai uang muka
dari pekerjaan perjanjian
= Rp. 3.000.000,Jumlah

= Rp. 11.700.000,-

Menimbang, bahwa kerugian-kerugian di atas adalah kerugiankerugian materil yang dialami Penggugat akibat tercemar minyak.
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Menimbang, bahwa tentang kerugian moril sebesar Rp. 75.000.000,yang dituntut Penggugat Majelis berpendapat rincian kerugian tersebut
sudah merupakan gambaran keuntungan dan disamping itu tidak dirinci
secara jelas kerugian tersebut oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum tentang kerugian
materi! patut dikabulkan.
Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis berpendapat
sebaai berikut:
Dari gambar tanah yang terdapat pada Sertifikat N om or: 493 tahun
1974 dan dari pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim maka dapat
diketahui pipa-pipa yang melints di pinggir jalan tidak termasuk di dalam
tanah Penggugat, di dalam gambar tersebut terlihat antara batas tanah
Penggugat dengan jalan terdapat sebidang tanah tempat pipa-pipa tersebut
terletak.
Selain dari pada itu tuntutan Penggugat untuk membongkar pipapipa tersebut adalah tidak wajar karena pipa-pipa tersebut menyalirkan
minyak yang pada akhiranya guna kepentingan masyarakat umum.
Dari urian di atas maka petitum keempat ditolak.
Tentang petitum kelima yaitu uang paksa maka karena petitum keempat
ditolak maka uang paksa menurut Yurisprudensi tidak dapat dilaksanakan
untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan demikian petitum
kelima ditolak.
Tentang petitum keenam yaitu, sita jaminan, oleh karena bangunasn yang
minta disita adalah milik Negara tidak diperbolehkan kecuali ada izin
Mahkamah Agung, dengan demikian petitum keenam ditolak.
Tentang petitum ketujuh yaitu: putusan yang dapat dilaksanakan terlebih
dahullu, oleh karena tidak memenuhi syarat dari pasal 191 Rbg, petitum
tersebut ditolak.
Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan
untuk sebagian.
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Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian maka biaya
perkara dibebankan kepada Tergugat-Tergugat,
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
-

Menolak Eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA
-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-

M enyatakan perbuatan para Tergugat yang m engakibatkan
pencemaran adalah perbuatan melanggar hukum ;

-

Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang
dialami Penggugat sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta rujuh ratus
ribu rupiah);

-

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

-

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Catatan terhadap Putusan P.N, Jambi No, 31/Pdt/G/2000/PN Jambi
dalam perkara antara :
Penggugat: 1. Ny. Hedy Simanjuntak, 2. Risman, 3. Hotman, 4. Ervin,
5. Rini, 6. Evi, semuanya ahli waris Almarhum Washington Mulia
Pasaribu alamat Jalan Gatot Subroto No. 39 Jambi, kuasa hukum mereka
: Nasri, SH cs, Jalan Sultan Agung No. 26 Jambi
melawan
Tergugat I PT. Pertamina Pusat cq PT. Pertamina Cabang Bajubang, Jalan
Pramuka No. 1 Bajubang dengan kuasa hukumnya Drs. Ali Imran,
Yudasmadi, SH dan Bambang Sumantri, SH.
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Tergugat II Joint Operating Body (JOB) Pertamina Gulf Resources (Jambi
EOR) Ltd, alamah Jalan Lirik Komperta OE Jambi dengan kuasa
hukumnya Drs. Ali Amran, Yudasmadi, SH dst....
Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang mengabulkan
penggantian kerugian para Penggugat telah benar adanya hanya perlu
dicatat di sini :
1.

Pasal 119 R.I.B menyatakan Ketua Pengadilan Negeri berkuasa
memberi nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau wakilnya dalam
hal mengajukan tuntutan.
Pada Pengadilan Negeri yang para hakimnya menguasai hukum dan
berpengalaman biasanya melaksanakan isi pasal 118 ini demi
peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Setelah sidang dibuka
dan Tergugat belum mengajukan jawaban, Hakim memberi nasihat
kepada Penggugat mengenai kebenaran penyebutan nama yang
digugatnya, apabila nama itu adalah nama yang terkenal di seluruh
Negeri, seperti penyebutan PT. Pertam ina Pusat, dianjurkan
Penggugat memperbaiki di depan Majelis Hakim bahwa nama yang
sebenarnya adalah Pertamina saja. Hal tersebut tidak akan merugikan
Tergugat Pertamina dalam penjawabannya.

2.

Pertimbangan Pengadilan Negeri menolak eksepsi Tergugat II
kurang akurat, eksepsi memang harus ditolak karena pada ujung
nama Tergugat II ada LTD, membuktikan bahwa Tergugat II itu
adalah badan hukum.

3.

Pertimbangan Pengadilan Negeri terhadap tafsiran perbuatan
melawan hukum dengan mengambil pendapat Prof. Dr. Wiryono
tentang sifat perbuatan melanggar hukum sangat berlebihan karena
dengan pasal membaca pasal 1365 KUHPerdana saja yang menyebut
: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian
itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
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Kesalahan Tergugat I dan Tergugat II adalah lalai melaksanakan
kewajibannya memelihara kwalitas kelayakan pipa-pipa minyaknya
secara berkesinambungan, sehingga karena kelalaiannya itu pipapipanya yang sudah tua mengalami kebocoran. Akibat kebocoran
m inyak yang banyak sehingga merem bes memasuki areal
pekarangan Penggugat-Penggugat. Rembesan minyak ke tanah
Penggugat-Penggugat mencemari tanah Penggugat-Penggugat
menyebabkan tanamannya rusak dan juga sumur air PenggugatPenggugat tercemar.
Bunyi amar putusan Pengdilan Negeri mengenai Perbuatan Melawan
Hukum Tergugat I dan Tergugat II harusnya dapat dipertegas
dengan ;
-

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi
Penggugat-Penggugat.”

Saya melihat tidak ada dipertimbangkan Majelis Hakim secara
terperinci bukti-bukti kerugian yang dialami Penggugat-Penggugat. Juga
Majelis tidak memberi pertimbangan keterkaitan Tergugat I dan Tergugat
II, dua badan hukum yang berbeda, dalam tanggung jawab bersama
membayar ganti kerugian. Kalau kwalitas kesalahan sama harus disebut
Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian PenggugatPenggugat secara tanggung renteng, demikian juga dalam hal membayar
biaya perkara harus secara tanggung renteng.

Jakarta, 27 Juni 2004

Ny. Edith D. Tobing Nababan, SH
(Mantan Hakim Agung)
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B. KOM ENTAR TANGGAPAN PER G U R U A N TINGGI
UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA
OLEH : Eddy Zawawi, SH
•

Mengenai Eksepsi
Bahwa putaran pengadilan Negeri Jambi No. 3 l/Pdt/G/2000/
PN. Jambi Tanggal 21 Juli 2000 mengenai Eksepsinya: setelah
membaca pertimbangan-pertimbangan tentang Eksepsi tersebut,
penanggap berpendapat putusan mengenai Eksepsi sudah tepat
dan benar karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan
( kompetensi ) mengadili baik yang relative maupan yang
absolut.
Sedangkan mengenai pertimbangan terhadap masing-masing
eksepsi ( nol sampai denagan no 3 )telah tepat dan benar.
Eksepsi tersebut tidak memenuhi dan tidak mengenai pada
sasarannya, maka sudah tepat untuk tolak.

•

Mengenai pokok perkara
M enimbang bahwa penggugat m endalilkan mempunyai
sebidang tanah yang terletak di RT. 12 Kenali Asam Bawah
yang dibagian depan di lintasi pipa aliran minyak milik tergugat.
Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000 salah satu pipa minyak
terseb u t m engalam i kebocoran yang m engakibatkan
pencemaran minyak terhadap tanaman, kolam ikan dan sumur
milik penggugat.
f Bahwa bocornya pipa tersebut karena kurangnya pengawasan
para tergugat dengan demikian para tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat itu telah di
buktikan dengan alat bukti p 1 sampai 7 beserta Saksi-saksi
dan terungkap pula pada bantahan tergugat atas dalil-dalil
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penggugat tetapi diakui adanya terjadi kebocoran salah satu
pipa aliran minyak milik tergugat di atas Kenali Asam Bawah.
M enim bang bahwa telah terbukti karena kelalaian dan
kecerobohan tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain, tetapi bentuk
kepentingan umum maka untuk membokar pipa tersebut
memang tidak wajar.
Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas penanggap
berpendapat keputusan pengadilan negeri jambi tersebut sudah
benar dan tepat.
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PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

ADIK MERACUNI DAN MEMBAKAR KAKAKNYA HINGGA
MENINGGAL

^ Milik

^Perpustakaan
Mahkamah Agung - RI

HUKUM PIDANA

149

ADIK M ERACUNI DAN MEMBAKAR KAKAKNYA HINGGA
MENINGGAL

•

Jaksa mendakwa Terdakwa Komang C an d ran ay a alias
Gloyoh dengan dakwaan sebagai berikut:
Terdakwa telah mempunyai niat untuk membunuh
kakaknya dan teman selingkuh-nya, yaitu dengan cara
meracuni dengan racun Fortas.
Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam mi in
stant yang akan dimasak dan dimakan oleh korban; dan
ternyata korban meninggal dunia setelah memakan ini
instant yang dibubuhi racun tersebut.

•

-

U ntuk m enghilangkan je jak pem bunuhan yang
dilakukannya, Terdakwa membakar rumah korban
dengan menyiramkan bensin yang sudah disediakan
sebelumnya, yang mengakibatkan korban meninggal
dunia seakan-akan akibat kebakaran.

-

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh adik terhadap
abangnya tersebut, dituntut hukuman selama 20 tahun
oleh Jaksa.

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim banding atas
dakwaan Jaksa, antara lain adalah :
-

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pembunuhan secara berencana”.

-

Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa,
Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana
penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
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PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR
NO. 44/PID.B/2003/PTDPS
MENGUATKAN

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NO. 60/PID/B/2003/PNSGR

DALAM PERKARA

Terdakwa

:

Komang Candrayasa, Warga Negara Indonesia,
Umur 21 tahun, Tempat lahir Desa Panji Anom, Jenis
kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar,
Pendidikan SMK PGRI I Singaraja, Tempat tinggal
Dusun Pancoran, Desa Panji Anom, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng.

DAKW AAN :
KESATU:
Bahwa ia Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh pada hari
Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 23.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2002, bertempat di
Dusun Pancoran Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten
Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
daerah bukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan dengan
direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiw a orang lain, yang
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;
Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2002 atau setidak-tidaknya di
tahun 2002 telah menitip pada saksi Komang Mertayasa alias Acong
untuk membeli racun fortas di Pasar Banyuasri Singaraja dan adapun
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tujuan Terdakwa membeli fortas tidak lain untuk melaksanakan rencana
Terdakwa meracuni korban Luh Ngarti dan Gede Arta alias Buyar
hingga mati, dan setelah Terdakwa memperoleh fortas, selanjutnya fortas
tersebut Terdakwa tumbuk hingga menjadi butiran halus kemudian
dibungkus dengan plastik dan disimpan di atas salon dalam kamar, dan
pada tanggal 6 Desember 2002 sekirajam 18.30 Wita Terdakwa menemui
Saksi Komang Mertayasa alias Acong untuk diajak ke Tegallinggah
dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun No. Polisi - DK4611-UC untuk menemui Saksi Made Mudita alias Mudit, dan setelah
Terdakwa dan Saksi Komang Mertayasa alias Acong bertemu dengan
Saksi Made Mudita alias Mudit, Terdakwa meminjam dua buah jiregen
dan menyuruh Saksi Made Mudita alias Mudit membeli bensin, dan
setelah Saksi Made Mudita alias Mudit membeli bensin sebanyak 14
liter di SPBU Anturan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan
Terdakwa selanjutnya membawa jiregen yang telah berisi bensin tersebut
ke rumah korban Luh Ngarti dan menaruhnya di bawah pohon dekat
dengan rumah korban Luh Ngarti namun tak lama kemudian Terdakwa
mengambil jiregen tersebut dan menaruhnya di tumpukan kayu api dekat
kandang babi, dan ketika Terdakwa melihat korban Luh Ngarti sambil
menggendong anaknya (Rossa) dan Gede Arta alias Buyar keluar dari
rumah, maka saat itulah Terdakwa mengambil fortas yang telah disiapkan
sebelumnya dan memasukkan fortas tersebut ke dalam dua bungkus
indomie dan menaruhnya di dapur, dan tak lama kemudian korban Luh
Ngarti sambil menggendong anaknya (Rossa) dan korban Gede Arta
alias Buyar datang dari keluar rumah, setelah korban Luh Ngarti
membaringkan anaknya yang tertidur di dalam kamar kemudian menuju
ke dapur seraya memasak indomie yang Terdakwa siapkan sebelumnya,
dan setelah selesai memasak indomie korban Luh Ngarti membawa
indomie yang dimasak sebelumnya ke dalam kamar, sementara Terdakwa
ketika melihat korban Luh Ngarti membawa indomie yang dimasaknya
ke kamarnya untuk dimakan oleh korban Luh Ngarti dan Gede Arta
alias Buyar maka Terdakwa keluar dari rumah dan menuju samping
rumah Gede Artana tepatnya di bawah pohon sandat samping rumah
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Gede Artana, dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa
kembali pulang ke rumah korban dan menemukan korban Luh Ngarti
dan Gede Arta alias Buyar tergeletak di lantai dalam keadaan tak
bernyawa lagi, maka Terdakwa menarik mayat korban Gede Arta alias
Buyar dari arah utara ke selatan sekira dua meter dengan posisi kepala
menghadap ke selatan dan kaki lurus ke utara, kemudian Terdakwa
kembali menarik mayat korban Luh Ngarti dari arah utama menuju ke
selatan dengan posisi kepala ke arah timur dan kaki lurus ke barat dan
menaruh kepala mayat korban Luh Ngarti di atas tubuh korban Gede
Arta alias Buyar serta Terdakwa mengangkat anak korban Luh Ngarti
(Rossa) yang masih tertidur dari tempat tidur ke sebelah kiri mayat korban
Gede Arta alias Buyar dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan
mengunci kamar tersebut menuju ke rumah Gede Artana, dan sekira
jam 24.00 Wita Terdakwa mengambil dua buah jiregen berisi bensin
yang telah disiapkan sebelumnya kemudian menyiramkan bensin tersebut
pada pintu korban Luh Ngarti dan menyulutnya dengan korek api hingga
terjadi kebakaran pada rumah korban Luh Ngarti hingga mengakibatkan
juga anak dari korban Luh Ngarti yakni Rossa meninggal dunia,
sebagaimana juga diterangkan dalam Visum Et Reportum dokter I Made
Maker, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
-

Nomor : KF-512/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Luh Ngarti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.

Label

Jenazah tidak berlabel;

2.

Pembungkus Jenazah

Dari luar ke dalam sebagai berikut:
Tikar bahan pandan warna coklat,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus sebelas centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh
dua centimeter kali dua ratus empat
puluh sembilan centimeter;

3.

Benda disamping Jenazah

Ditemukan uang kertas pecahan
seribu rupiah sebanyak delapan
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belas lembar, uang kertas pecahan
lima ribu rupiah sebanyak satu
lembar, uang kertas pecahan lima
ratus rupiah sebanyak satu lembar ;
4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Kalung bahan logam wama kuning,
panjang tiga puluh enam centimeter
dan liontin berbentuk salib ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat dilihat
karena seluruh tubuh h angus
terbakar, seluruh tubuh mayat kaku
karena luka b ak ar;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah tidak lengkap, terdiri dari
kepala, leher, badan, lengan atas
kanan dan kiri, sepertiga bagian atas
lengan bawah kanan dan kiri, dua
pertiga bagian atas tungkai atas
kanan dan kiri jenazah diperkirakan
seorang perempuan, kebangsaan In
donesia, umur di atas dua puluh satu
tahun, gizi cukup, berat badan
kurang lebih lima puluh kilogram,
panjang badan kurang lebih seratus
enam puluh centimeter;

8.

Pemeriksaan Rambut

H angus terbakar seh in g g a p e 
meriksaan tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

tulang kepala bagian depan hangus
terbakar, otak hangus terbakar ;

10. Pemeriksaan Mata

Mata hangus terbakar;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung hangus terbakar ;
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12. Pemeriksaan Mulut

Mulut hangus terbakar, gigi geligi
lengkap ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat kelamin

Bibir besar dan kecil hangus terbakar;

15. Lubang pelapasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar seluruh tubuh berwarna
hitam dengan pembentukan arang,
tungkai bawah kanan dan kiri tidak
ada, tangan kanan dan kiri tidak ad a;

17. Patah tulang

Tempat tulang-tulang terbakar;

Pemeriksaan dalam
Sebelum alat-alat
diangkat
1.

Leher

Jaringan otot leher sudah membusuk
berwarna kehitaman ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman, sekat
rongga badan kanan dan kiri sama
tinggi, yaitu setinggi sela iga ke
empat, kandung jantung terletak tiga
jari di antara kedua tepi paru-paru ;

3.

Perut

Lemak dinding perut sudah hangus
te rb a k ar berw arna kehitam an,
Selaput dinding usus sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman ;

Setelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
1.

156

Lidah

Sudah membusuk berwarna kehitaman;

2.

Kerongkongan

3.

Tulang Rawan Lidah

S elaput lendir sudah m em busuk,
berwarna kehitaman ;

Tulang Rawan Gondok
Tulang Rawan Cincin
4.

Kelenjar Gondok

Kelenjar gondok kanan dan kiri hancur
karena pembusukan, berwarna merah
kehitaman;

5.

Batang Tenggorok dan
Pipa Udara

Pada batang tenggorok dan pipa udara
bagian atas ditemukan jelaga, selaput
lendir sudah membusuk b erw arna
kehitaman ;

Alat-alat dalam rongga dada
1.

Paru-paru

Paru-paru kanan: terdiri dari tiga baga,
berwarna kehitaman karena hangus dan
mengeras terutama di bagian belakang,
pada irisan berwarna merah kehitaman ;
Paru-paru kiri : terdiri dari dua baga,
berwarna kehitaman karena hangus dan
mengeras terutama di bagian belakang,
pada irisan berwarna merah kehitaman ;

2.

Jantung

Berwarna merah kehitaman dan sudah
membusuk ;

Alat-alat dalam rongga perut
1.

Hati

Sudah m em busuk, w arna m erah
kehitaman ;

2.

Limpa

Sudah m em busuk,
kehitaman ;

w arna

hijau
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3.

Lambung

Sudah membusuk, warna kehitaman,
berisi makanan ;

4.

Usus

Usus halus dan usus besar sudah
membusuk warna kehitaman ;

5.

Ginjal

Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk
warna merah kehitaman ;

Pemeriksaan Kepala

Kulit kepala di daerah atas tidak ada
karena hangus terbakar, tulang atap
tengkorak tidak ada, otak hangus
terbakar dan membusuk ;

Pemeriksaan Tambahan

H asil pem eriksaan
terlampir :

Kesimpulan

Korban menderita luka bakar derajat
empat dan luka bakar ini terjadi sewaktu
korban masih hidup ;

Toksikologi

Pemeriksaan Toksikologi membuktikan
bahwa korban memang benar telah
meminum racun sianida ;
Luka bakar derajat empat maupun racun
sianida secara sendiri-sendiri dapat
menyebabkan kematian ;
-

Nomor : KF-513/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Gede A rta alias B uyar dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

L

Label

:

Jenazah tidak berlabel ;

2.

Pembungkus Jenazah

:

Jenazah terbungkus dari luar ke dalam
dengan sebagai berikut: Tikar bahan
pandan warna coklat, ukuran dua ratus
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dua centimeter kali seratus sebelas
centimeter, kain putih bahan katun,
ukuran sembilan puluh dua centime
ter kali dua ratus lima puluh sembilan
centim eter;
3.

Benda di samping jenazah :

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belasdembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak
satu lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam m ayat tidak dapat d ilih at
karena seluruh tubuh hangus terbakar,
seluruh tubuh mayat kaku karena luka
b ak ar;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah adalah seorang laki-laki,
kebangsaan Indonesia, warna kulit
tidak dapat ditentukan, gizi cukup,
berat badan kurang lebih enam puluh
kilogram, panjang badan kurang lebih
seratus enam puluh lima centimeter ;

8.

Pemeriksaan Rambut

H angus
terbakar
sehingga
pemeriksaan tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kelapa

Tulang kepala bagian depan terbakar
tanpa sisa, otak juga hangus terbakar
warna hitam ;

10 Pemeriksaan Mata

:

Mata hangus karena terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

:

Hidung hangus karena terbakar ;

12. Pemeriksasan Mulut

Mulut hangus karena terbakar, lidah
tergigit, tidak terjulur, gigi seri satu dan
dua bawah bagian kiri hilang, gigi tar
ing bagian bawah hilang, gigi seri dua
atas bagian kiri patah dan gigi taring
bagian kiri atas patah ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bentuk normal tidak ada kelainan ;

15. Lubang pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar seluruh tubuh sampai ke
tulang, tam pak hitam dengan
pembentukan arang, lengan bahwa
kanan dan kiri tidak ada, kaki kanan
tidak a d a ;

17. Tulang

Tulang-tulang tam pak terbakar
berwarna hitam ;

Pemeriksaan Dalam sebelum alat-alat diangkat :
1.

Leher

:

Otot-otot leher hangus terbakar ;

2.

Dada

:

Lemak dinding dada sudah terbakar
mengarang, sekat rongga badan kanan
setinggi sela iga kelima dan sekat
rongga badan kiri setinggi sela iga
keem pat;

:

Kandung jantung terletak empat jari di
antara kedua tepi paru ;

:

Perut terbuka terbakar mengarang,
lemak dinding perut terbakar, beberapa
bagian usus menonjol keluar berwarna
hitam ;

3.
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Perut

Selelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
1.

Lidah

Tidak dapat dievaluasi k aren a
membusuk ;

2.

Kerongkongan

Selaput lendir membusuk ;

3.

Tulang Rawan Lidah

Tidak ada kelainan ;

■

Tulang Rawan Gondok
Tulang Rawan Cincin
4.

Batang tenggorok dan
pipa udara

Pada pangkal batang temggorok ada
jelaga warna hitam, selaput lendir
warna merah kehitaman, pada saluran
nafas hingga pipa udara ditemukan
arang ;

Alat-alat dalam rongga dada
1.

Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri membusuk,
berwarna hijau kehitaman, lem bek
tidak ada dievaluasi ;

2.

Jantung

Besarnya sebesar genggaman tangan
kanan jenazah, membusuk berwarna
hijau kehitaman, lem bek;

Alat-alat dalam rongga perut
1.

Hati

Wama merah kehitaman, lembek pada
bagian depan hati hangus terbakar,
wama hitam dan keras;

2.

Kandung Empedu

Membusuk ;

3.

Limpa

Wama ungu kehitaman lunak, ukuran
sebelas centimeter kali tujuh centime
ter kali dua centimeter;
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4.

Lambung

Terisi makanan yang setengah dicerna
mukosa berwarna hitam, berlipat-lipat;

5.

Pankreas

Membusuk ;

6.

Usus halus

Membusuk ;

7.

Usus besar

Membusuk ;

8.

Usus buntu

Membusuk ;

9.

Ginjal

Ginjal kanan membusuk, warna coklat
kemerahan lunak, ukuran sepuluh cen
timeter kali tujuh centimeter kali tiga
centimeter dan pada irisan gambaran
ginjal tidak jelas karena pembusukan ;
Ginjal kiri membusuk, warna merah
kehitam an, lunak, ukuran sebelas
centimeter kali tujuh centimeter kali
dua centimeter, pada irisan gambar
ginjal tidak jelas karena pembusukan ;

10. Ureter

Membusuk tidak bisa dievaluasi;

11. Kelenjar anak ginjal

Membusuk tidak bisa dievaluasi;

12. Kandung Seni

Membusuk tidak bisa dievaluasi;

Pemeriksaan Kepala

Tulang tengkorak utuh, selaput otak
membusuk, tidak bisa dievaluasi,
warna hijau kehitaman, otak mem
busuk warna hijau kehitaman seperti
b u b u r;

Pemeriksaan Tambahan

H asil pem eriksaan Toksikologi
terlam pir;

Kesimpulan

Korban menderita luka bakar derajat
em pat dan luka bakar ini terjadi
sewaktu korban masih hidup ;
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Pemeriksaan Toksikologi membukti
kan bahwa korban memang benar telah
meminum racun Sianida ;
Luka bakar derajat empat maupun
racun Sianida secara sendiri-sendiri
dapat menyebabkan kematian ;
-

Nomor : KF-514/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Rossa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.

Label

: Jenazah tidak berlabel ;

2.

Pembungkus Jenazah

: Dari luar ke dalam: Tikar bahan pandan,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus sebelas centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh
dua centimeter kali dua ratus lima
puluh sembilan centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh
satu centimeter kali dua ratus empat
puluh sembilan centim eter;

3.

Benda di samping Jenazah: Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak
satu lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat d ilih at
karena seluruh tubuh hangus terbakar,
seluruh tubuh kaku karena terbakar ;
Tanda pembusukan tidak ada ;
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7.

Identifikasi Umum

:

Jenazah adalah seorang bayi
perempuan, kebangsaan Indonesia,
warna kulit dan umur kurang lebih
enam bulan gizi cukup, berat badan
kurang lebih dua kilogram, panjang
badan kurang lebih enam puluh dua
centim eter;

8.

Pemeriksaan Rambut

:

Sem ua ram but hangus terbakar
sehingga pemeriksaan rambut tidak
bisa dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

:

Bentuk bulat lonjong, kulit kepala
terkelupas dan berwarna hitam, ubunubun besar belum menutup ;
Bola mata kanan dan kiri tidak ada
karena habis terbakar;

10. Pemeriksaan Mata
11. Pemeriksaan Hidung

: Hidung tidak ada karena habis terbakar;

12. Pemeriksaan Mulut

:

Mulut terbuka selebar nol koma lima
centimeter, dalam mulut penuh berisi
jelaga, gigi tidak ada ;

13. Pemeriksaan Telinga

:

Telinga hangus terbakar ;

14. Alat kelamin

:

Bibir besar kemaluan hangus terbakar
berwarna hitam ;

15. Lubang pelepasan

:

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

:

Luka bakar pada seluruh tubuh
berw arna hitam berbentuk arang,
lengan kanan dan kiri tidak ada,
tungkai kiri terpisah dari badan sebatas
paha, dinding perut dan dinding dada
tidak ada, tampak jantung dan paruparu hangus terbakar;
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17. Patah tulang

Tulang-tulang tampak hangus terbakar;

18. Lain-lain

Dinding perut dan dinding dada tidak
ada sehingga paru-paru dan jantung
kelihatan hangus terb ak ar dan
dipenuhi jelag a;
Lengan kanan dan kiri tidak ada ;
:

Kesimpulan

Tungkai kanan tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari paha kiri ;
Luka tersebut di atas adalah luka bakar
derajat empat seluas seratus persen,
yang dapat menyebabkan kematian.

Dan dikuatkan oleh pemeriksaan Labkrim No. LAB : 531/KTF/2002
tanggal 31 Desember 2002 terhadap korban Luh Ngarti dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut;
Stoples I berisi jaringan lambung dengan isinya, usus halus dengan
isinya dan alkohol 96% dengan hasil pemeriksaan positif Sianida ;
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan
bahwa : barang bukti Stoples I positif mengandung
racun senyawa golongan sianida (C N );

Pemeriksaan Labkrim No. LAB : 530/KTPF/2002, tanggal 31 Desember
2002 terhadap korban Gede Arta alias Buyar dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut:
-

Stoples I berisi jaringan lambung dengan isinya, usus halus dengan
isinya dan alkohol 96% dengan hasil pemeriksaan positif Sianida ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan
bahwa : barang bukti Stoples I positif mengandung
racun senyawa golongan sianida (C N );
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Perbuatan Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam p a sa l: 340 KUHP ;
ATAU
KEDUA:
Bahwa ia Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh pada waktu
dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan
sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang
mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Terdakwa yang sebelumnya sudah punya niat untuk melakukan
pembakaran terhadap kakaknya sendiri yaitu korban Luh Ngarti dan
teman selingkuhnya yakni korban Gede Arta alias Buyar, maka pada
tanggal 6 Desember 2002 Terdakwa berangkat bersama-sama dengan
Saksi Komang Mertayasa alias Acong dengan menaiki sepeda motor
Suzuki Shogun No. Pol-DK-4611-UC menuju ke Desa Tegallinggah
menemui Made Mudita alias Mudit untuk meminjam jerigen dan
membeli bensin dan setelah Terdakwa mendapatkan dua buah jerigen
berisi bensin kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan menaruh
dua buah jerigen di bawah pohon pisang dekat dengan rumah korban
Luh Ngarti dan tak lama kemudian Terdakwa kembali mengambil dua
buah jerigen yang berisi bensin tersebut dari bawah pohon pisang dan
menaruhnya di tumpukan kayu api dekat kandang babi dan ketika
Terdakwa melihat korban Luh Ngarti dan korban Gede Arta alias Buyar
serta anak dari korban Luh Ngarti yakni Rossa dalam keadaan tertidur
dalam satu kamar maka Terdakwa membangunkan ibunya dan kedua
adik serta ipar Terdakwa untuk keluar rumah dan setelah ibu Terdakwa
dan kedua adik dan .ipar Terdakwa keluar rumah maka Terdakwa
menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut ke pintu kamar korban Luh
Ngarti, serta menyalakan korek api dan melemparkan ke tempat siraman
bensin sehingga menimbulkan kobaran api dan membakar kamar dan
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rumah korban Lull N garti serta mengakibatkan korban Luh Ngarti.
Gede A rta alias B uyar serta Rossa meninggal dunia, sebagaimana juga
diterangkan dalam Visum Et Reportum dalam Visum Et Reportum dokter
I Made Makor, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
Nomor : KF-512/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Luh N garti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1.

Label

:

Jenazah tidak berlabel ;

2.

Pembungkus Jenazah

:

Dari luar ke dalam sebagai berikut:
Tikar bahan pandan warna coklat,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus centimeter, kain putih bahan
katun, ukuran sembilan puluh dua
centimeter kali dua ratus epat puluh
sembilan centimeter;

3.

Benda di samping Jenazah:

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak
satu lem bar;

4.

Pakakaian

:

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

:

Kalung bahan logam warna kuning,
panjang tiga puluh enam centimeter
dan Liontin berbentuk Salib ;

6.

Tanda-tanda kematian

: Lebam mayat tidak dapat d ilihat
karena seluruh tubuh hangus terbakar,
seluruh tubuh mayat kaku karena luka
bak ar;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah tidak lengkap, terdiri dari
kepala; leher, badan, lengan atas kanan
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dan kiri, sepertiga bagian atas lengan
bawah kanan dan kiri, dua pertiga
bagian atas tungkai atas kanan dan kiri,
jen azah diperkirakan seorang
perempuan, kebangsaan Indonesia,
umur di atas dua puluh satu tahun, gizi
cukup, berat badan kurang lebih lima
puluh kilogram, panjang badan kurang
lebih seratus enam puluh centimeter ;
8.

Pemeriksaan Rambut

:

Hangus terbakar sehingga pemeriksa
an tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

:

Tulang kepala bagian depan hangus
terbakar, otak hangus terbakar ;

10. Pemeriksaan Mata

:

Mata hangus terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

:

Hidung hangus terbakar ;

12. Pemeriksaan Mulut

:

Mulut hangus terbakar, gigi geligi
lengkap ;

13. Pemeriksaan Telinga

:

Telinga hangus terbakar ;

14. Alat kelamin

:

Bibir besar dan bibir kecil hangus
terbakar;

15. Lubang pelepasan

:

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

:

Luka bakar seluruh tubuh berwarna
hitam dengan pembentukan arang,
tungkai bawah kanan dan kiri tidak
ada, tangan kanan dan kiri tidak ada ;

17. Patah tulang

:

Pemeriksaan Dalam

:

Sebelum alat-alat diangkat
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Tempat tulang-tulang terbakar ;

:

1.

Leher

Jaringan otot leher sudah membusuk
berwarna kehitaman ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman, sekat
rongga badan kanan dan kiri sama
tinggi, yaitu setinggi sela iga kempat,
kandung jantung terletak tiga jari di
antara kedua tepi paru-paru ;

3.

Perut

Letak dinding perut sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman, selaput
dinding usus sudah hangus terbakar
berwarna kehitaman ;

Setelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
1.

Lidah

Sudah membusuk berwarna kehitaman

2.

Kerongkongan

Selaput lendir sudah m em busuk,
berwarna kehitaman ;

3.

Tulang Rawan Lidah

Tidak ada kelainan ;

Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan Cincin :
4.

Kelenjar Gondok

K elenjar Gondok kanan dan kiri
hancur karena pembusukan, berwarna
merah kehitaman ;

5.

Batang Tenggorok dan
Pipa Udara

Pada Batang Tengorok dan Pipa Udara
bagian atas ditemukan jelega, selaput
lendir sudah membusuk berw arna
kehitaman ;
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Alat-alat dalam rongga dada :
1.

Paru-paru

:

Paru-paru kanan : terdiri dari tiga baga,
berwarna kehitaman karena hangus
dan m engeras terutam a di bagian
belakang, pada irisan berwarna merah
kehitaman ;

: Paru-paru kiri : terdiri dari dua baga,
berwarna kehitaman karena hangus
dan m engeras terutam a di bagian
belakang, pada irisan berwarna merah
kehitaman ;
2.

Jantung

:

Berwarna merah kehitaman dan sudah
membusuk;

Alat-alat dalam rongga perut
1.

Hati

Sudah m em busuk, w arna merah
kehitaman ;

2.

Limpa

Sudah m em busuk, w arna hijau
kehitaman ;

3.

Lambung

Sudah membusuk, warna kehitaman,
berisi makanan ;

4.

Usus

Usus halus dan usus besar sudah
membusuk warna kehitaman ;

5.

Ginjal

Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk
wama merah kehitaman ;

Pemeriksaan Kepala

Kulit kepala di daerah atas tidak ada
karena hangus terbakar, tulang atap
tengkorak tidak ada, otak hangus
terbakar dan membusuk ;

Pemeriksaan Tambahan

H asil pem eriksaan Toksikologi
terlam pir;

17G

Kesimpulan

:

Korban menderita luka bakar derajat
em pat dan luka bakar ini terjadi
sewaktu korban masih hidup ;

: Pemeriksaan Toksikologi membukti
kan bahwa Korban memang benar
telah meminum racun Sianida ;
:

Luka bakar derajat empat maupun
racun Sianida secara sendiri-sendiri
dapat memyebabkan kematian ;

-

Nomor : KF-513/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Gede Arta alias Buyar dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

1.

Label

2.

Pembungkus Jenazah

3.

Benda di samping Jenazah: Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak
satu lem bar;

4.

Pakaian

: Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan^

: Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda Kematian

: Lebam m ayat tidak dapat d ilih at

:

Jenazah tidak berlabel ;
Jenazah terbungkus dari luar ke dalam
dengan sebagai berikut: Tikar bahan
pandan warna coklat, ukuran dua ratus
dua centimeter kali seratus sebelas
centimeter, kain putih bahan katun,
ukuran sembilan puluh dua centime
ter kali dua ratus lima puluh sembilan
centim ter;
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karena seluruh tubuh hangus terbakar,
seluruh tubuh mayat kaku karena luka
b ak ar;
7.

Identifikasi Umum

Jenazah adalah seorang laki-laki,
kebangsaan Indonesia, warna kulit
tidak dapat ditentukan, gizi cukup,
berat badan kurang lebih enam puluh
kilogram, panjang badan kurang lebih
seratus enam puluh lima centimeter ;

8.

Pemeriksaan Rambut

Hangus terbakar sehingga pemeriksa
an tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

Tulang kepala bagian depan terbakar
tanpa sisa, otak juga hangus terbakar
warna h itam ;

10. Pemeriksaan Mata

Mata hangus karena terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung hangus karena terbakar;

12. Pemeriksaan Mulut

Mulut hangus karena terbakar, lidah
tergigit, tidak terjulur, gigi seri satu
dan dua bawah bagian kiri hilang, gigi
taring bagian bawah hilang, gigi seri
dua atas bagian kiri patah dan gigi tar
ing bagian kiri atas patah ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kalamin

Bentuk normal tidak ada kelainan ;

15. Lubang Pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar seluruh tubuh sampai ke
tulang, tam pak hitam dengan
pembentukan arang, lengan bawah
kanan dan kiri tidak ada, tangan
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kanan dan kiri tidak ada, kaki kanan
tidak a d a ;
17. Tulang

:

T ulang-tulang tam pak te rb a k ar
berwarna hitam ;

Pemeriksaan Dalam Sebelum alat-alat diangkat :
1.

Leher

Otot-otot leher hangus terbakar ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah terbakar
mengarang, sekat rongga badan kanan
setinggi sela iga kelima dan sekat
rongga badan kiri setinggi sela iga
keem pat;
Kandung jantung terletak empat jari
di antara kedua tepi paru ;

3.

Perut

Perut terbuka terbakar mengarang,
lem ak dinding perut terb ak ar,
beberapa bagian usus menonjol keluar
berwarna hitam ;

Setelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
1.

Lidah

Tidak dapat dievaluasi k aren a
membusuk;

2.

Kerongkongan

Selaput lendir membusuk;

3.

Tulang Rawan Lidah,
Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan Cincin

Tidak ada kelainan ;

4.

Batang Tenggorok dan
Pipa Udara

Pada pangkal batang tenggorok ada
jelaga warna hitam, selaput lendir
wama merah kehitaman, pada saluran
nafas hingga pipa udara ditemukan arang;
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Alat-alat dalam Rongga Dada :
1.

Paru-paru

:

Paru-paru kanan dan kiri membusuk,
berwarna hijau kehitaman, lembek
tidak dapat dievaluasi ;

2.

Jantung

:

Besarnya sebesar genggaman tangan
kanan jenazah, membusuk berwarna
hijau kehitaman ;

Alat-alat dalam Rongga P eru t:
1.

Hati

Warna merah kehitaman, lembek pada
bagian depan hati hangus terbakar,
warna hitam dan keras ;

2.

Kandung Empedu

M embusuk;

3.

Limpa

Warna ungu kehitaman lunak, ukuran
sebelas centimeter kali tujuh centimeter
kali dua centimeter;

4.

Lambung

Terisi makanan yang setengah dicerna
mukosa berwarna hitam, berlipat-lipat;

5.

Pankreas

Membusuk ;

6.

Usus Halus

Membusuk ;

7.

Usus Besar

M embusuk;

8.

Usus Buntu

M em busuk;

9.

Ginjal

Ginjal kanan membusuk, warna coklat
kemerahan lunak, ukuran sepuluh cen
timeter kali tujuh centimeter kali tiga
centimeter dan pada irisan gambaran
ginjal tidak jelas karena pembusukan ;
Ginjal kiri membusuk, warna merah
kehitaman, lunak, ukuran sebelas
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centimeter kali tujuh centimeter kali
dua centimeter, pada irisan gambar
ginjal tidak jelas karena pembusukan ;
10. Ureter

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

11. Kelenjar anak ginjal

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

12. Kandung Seni

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

Pemeriksaan Kepala

Tulang tengkorak utuh, selaput otak
membusuk, tidak bisa dievaluasi,
warna hijau kehitaman ;
O tak m em busuk, w arna
kehitaman seperti bubur;

hijau

Pemeriksaan Tambahan

H asil pem eriksaan T eksikologi
terlam pir;

Kesimpulan

Korban menderita luka bakar derajat
em pat dan luka bakar ini terjadi
sewaktu korban masih hidup ;
Pemeriksaan Toksikologi membukti
kan bahwa korban memang benar telah
meminum racun Sianida;
: Luka bakar derajat empat maupun
racun Sianida secara sendiri-sendiri
dapat menyebabkan kematian ;

-

Nomor : KF-514/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Rossa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.

Label

:

Jenazah tidak berlabel;

2.

Pembungkus Jenazah

:

Dari luar ke dalam : Tikar bahan
pandan, ukuran dua ratus centimeter
kali seratus sebelas centimeter, kain
putih bahan katun, ukuran sembilan
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puluh dua centimeter kali dua ratus
lima puluh sembilan centimeter ;
Kain putih bahan katun, ukuran
sembilan puluh satu centimeter kali
dua ratus empat puluh sembilan centi
meter ;
3.

Benda di samping
Jenazah

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak
satu lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam m ayat tidak dapat dilihat
karena seluruh tubuh hangus terbakar,
seluruh tubuh kaku karena terbakar ;
Tanda pembusukan tidak ada ;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah adalah seorang bayi
perempuan, kebangsaan Indonesia,
warna kulit dan umur kurang lebih
enam bulan, gizi cukup, berat badan
kurang lebih dua kilogram, panjang
badan kurang lebih enam puluh dua
centim eter;

8.

Pemeriksaan Rambut

Sem ua ram but hangus terbakar
sehingga pemeriksaan rambut tidak
bisa dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

Bentuk bulat lonjong, kulit kepala
terkelupas dan berwarna hitam, ubunubun besar belum menutup ;
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10. Pemeriksaan Mata

Bola mata kanan dan kiri tidak ada
karena habis terbakar;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung tidak ada karena habis terbakar;

12. Pemeriksaan Mulut

Mulut terbuka selebar nol koma lima
centimeter, dalam mulut penuh berisi
jelaga, gigi tidak ada ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bibir besar kemaluan hangus terbakar
berwarna hitam ;

15. Lubang Pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar pada seluruh tubuh
berwarna hitam berbentuk arang,
lengan kanan dan kiri tid ak ada,
tungkai kiri terpisah dari badan sebatas
paha, dinding perut dan dinding dada
tidak ada, tampak jantung dan paruparu hangus terbakar;

17. Patah tulang

Tulang-tulang tampak hangus terbakar;

18. Lain-lain

Dinding perut dan dinding dada tidak
ada sehingga paru-paru dan jantung
kelihatan hangus terb ak ar dan
dipenuhi jelag a;
Lengan kanan dan kiri tidak ada ;

Kesimpulan

Tungkai kanan tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari pada k iri;
Luka tersebut di atas adalah luka bakar
derajat empat seluas seratus persen,
yang dapat menyebabkan kematian ;
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Perbuatan Terdakwa K om ang C andrayasa alias G loyoh
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p asal: 187 ayat (1) ke-1
e dan ayat (3) KUHP ;
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh
Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
tanggal 8 Juli 2003 No. Reg.Perk. : PDM-38/SINGA/02/2003 sebagai
berikut:
1.

Menyatakan Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan
direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan KESATU ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komang Candrayasa
Alias Gloyoh dengan pidana penjara selam a: 20 (dua puluh) tahun
penjara potong tahanan ;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan ke depan Persidangan y ak n i:
-

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru muda
No. Pol. DK 4611 UC Noka. MHDFL110DXI-416019, Nosin.
E109-ID415873 ;

-

1 (satu) lembar STNK atas nama Ruth Luh Ngarti Job ;

-

2 (dua) buah rantang ;

-

2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar ;

-

1 (satu) buah mangkuk ;

-

1 (satu) buah piring ;

-

1 (satu) buah wajan (kuali);

-

4 (empat) lembar pecahan keramik yang diduga berisi jerigen
bekas terbakar;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;
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4.

Menetapkan agar Terdakwa Komang Candrayasa Alias Gloyoh
dibebani untuk membayar perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Singaraja dengan putusannya tanggal 14 Juli 2003 Nomor : 60/Pid.B/
2003/PN.Sgr telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
1.

Menyatakan Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh yang
identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan
berencana;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 19 (sembilan) belas tahun ;

3.

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan tersebut;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :
-

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru muda
No.Pol. DK. 4611 UC Noka MHDFD110BXI-416019, Nosin.
E109-ID415873 ;

-

1 (satu) lembar STNK atas nama Ruth Luh Ngarti Job ;

-

2 (dua) buah rantang ;

-

2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar ;

-

1 (satu) buah mangkuk ;

-

1 (satu) buah piring ;

-

1 (satu) buah wajan/kwali;

-

4 (empat) lembar pecahan keramik yang diduga berisi jerigen
bekas terbakar ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Nyoman W ari;
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6.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
maupun Terdakwa telah menyatakan permintaan banding Terdakwa pada
tanggal 21 Juli 2003, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21
Juli 2003, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2003, dan kepada Terdakwa
diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2003 ;
Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum
tidak ada mengajukan memori banding ;
Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi diberikan kesempatan
kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal
06 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2003 ;
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat
diterim a;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas
perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal
14 Juli 2003, Nomor : 60/Pid.B/2OO3/PN.Sgr Pengadilan Tinggi
sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan
dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah
dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi
perlu diperbaiki mengingat bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut
telah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, 3 (tiga) orang yang menjadi
korban perbuatan Terdakwa tersebut, salah satunya adalah seorang anak
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balita yang belum mengenal dosa, sehingga perbuatan yang dilakukan
Terdakw a adalah perbuatan yang sangat sadis dan tidak
berprikemanusiaan oleh Karena itu pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;
M enimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa
sendiri, tetapi juga dimaksud sebagai perhatian bagi masyarakat lainnya
agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 14 Juli 2003,
Nomor : 60/Pid.B/2003/PN.Sgr haruslah diperbaiki sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya
dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;
M enimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;
Mengingat Undang-Undang No. 8 tahun 1981 jo pasal 340 KUHP
dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku ;
MENGADILI:
-

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Juli
2003, N om or: 60/Pid.B/2003/PN.Sgr sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut:

-

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
20 (dua puluh) tahun ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut untuk
selebihnya;
Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
TANGGAL 14 JULI 2003
TERHADAPPERKARA
NO. 60-PID/B/2003/PN.SGR

Terdakwa

DAKWAAN

:

Komang Candrayasa, warga negara Indonesia.
Umur 21 tahun, Tempat lahir Desa Panji Anom, Jenis
kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar,
Pendidikan SMK PGRI I Singaraja, Tempat tinggal
Dusun Pancoran, Desa Panji Anom, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng.
:

KESATU:
Bahwa ia Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh pada hari
Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 23.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2002, bertempat di
Dusun Pancoran Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten
Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan
dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;
Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2002 atau setidak-tidaknya di
tahun 2002 telah menitip pada Saksi Komang Mertayasa alias Acong
untuk membeli racun fortas di pasar Banyusari Singaraja, dan adapun
tujuan Terdakwa membeli fortas tidak lain untuk melaksanakan rencana
Terdakwa meracuni korban Luh Ngarti dan Gede Arta alias Buyar
hingga mati, dan setelah Terdakwa memperoleh fortas, selanjutnya fortas
tersebut Terdakwa tumbuk hingga menjadi butiran halus kemudian
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dibungkus dengan plastik dan disimpan di atas salon dalam kamar, dan
pada tanggal 6 Desember tahun 2002 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa
menemui Saksi Komang Mertayasa alias Acong untuk diajak ke
Tegallinggah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.
DK-4611-UC untuk menemui Saksi Made Mudita alias Mudit, dan
setelah Terdakwa dan Saksi Komang Mertayasa alias Acong bertemu
dengan Saksi Made Mudita alias Mudit, Terdakwa meminjam dua buah
jiregen dan menyuruh Saksi Made Mudita alias Mudit membeli bensin,
dan setelah Saksi Made Mudita alias Mudit membeli bensin sebanyak
14 liter di SPBU Anturan kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan
Terdakwa selanjutnya membawa jiregen yang telah berisi bensin tersebut
ke rumah korban Luh Ngarti dan menaruhnya di bawah pohon dekat
dengan rumah korban Luh Ngarti namun tak lama kemudian Terdakwa
mengambil kedua jiregen tersebut dan menaruhnya di tumpukan kayu
api dekat kandang babi, dan ketika Terdakwa melihat korban Luh Ngarti
sambil menggendong anaknya (Rossa) dan Gede Arta alias Buyar keluar
dari rumah, maka saat itulah Terdakwa mengambil fortas yang telah
disiapkan sebelumnya dan memasukkan fortas tersebut ke dalam dua
bungkus indomie dan menaruhnya di dapur, dan tak lama kemudian
korban Luh Ngarti sambil mengendong anaknya (Rossa) dan korban
Gede Arta alias Buyar datang dari keluar rumah, setelah korban Luh
Ngarti membaringkan anaknya yang tertidur di dalam kamar kemudian
menuju ke dapur seraya memasak indomie yang Terdakwa siapkan
sebelumnya, dan setelah selesai memasak indomie korban Luh Ngarti
membawa indomie yang dimasak sebelumnya ke dalam kamar, sementara
Terdakwa ketika melihat korban Luh Ngarti membawa indomie yang
dimasaknya ke kamarnya untuk dimakan oleh korban Luh Ngarti dan
Gede Arta alias Buyar maka Terdakwa keluar dari rumah dan menuju
samping rumah Gede Artana tepatnya di bawah pohon sandaf samping
rumah Gede Artana, dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa
kembali pulang ke rumah korban dan menemukan korban Luh Ngarti
dan Gede Arta alias Buyar tergeletak di lantai dalam keadaan tak
bernyawa lagi, maka Terdakwa menarik mayat korban Gede Arta alias
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Buyar dari arah Utara ke Selatan sekira dua meter dengan posisi kepala
menghadap ke Selatan dan kaki lurus ke Utara, kemudian Terdakwa
kembali menarik mayar korban Luh Ngarti dari arah Utara menuju ke
Selatan dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki lurus ke Barat dan
menaruh kepala mayat korban Luh Ngarti di atas tubuh korban Gede
Arta alias Buyar serta Terdakwa mengangkat anak korban Luh Ngarti
(Rossa) yang masih tertidur dari tempat tidur ke sebelah kiri mayat korban
Gede Arta alias Buyar dan kemudian Terdakwa keluar kamar dan
mengunci kamar tersebut menuju ke rumah Gede Artana, dan sekira
jam 24.00 Wita Terdakwa mengambil dua buah jiregen berisi bensin
yang telah disiapkan sebelumnya kemudian menyiramkan bensin tersebut
pada pintu korban Luh Ngarti dan menyulutnya dengan korek api hingga
terjadi kebakaran pada rumah korban Luh Ngarti hingga mengakibatkan
juga anak dari korban Luh Ngarti yakni Rossa meninggal dunia,
sebagaimana juga diterangkan dalam Visum Et Reportum dokter I Made
Maker, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
-

Nomor : KF-512/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Luh Ngarti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.

Label

Jenazah tidak berlabel ;

2.

Pembungkus Jenazah

Dari luar ke dalam sebagai berikut :
Tikar bahan pandan warna coklat,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus sebelas centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh dua
centimeter kali dua ratus empat puluh
sembilan centimeter ;

3.

Benda di samping Jenazah:

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lem bar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;
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4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Kalung bahan logam warna kuning,
panjang tiga puluh enam centimeter dan
liontin berbentuk salib ;

6.

Tanda-tanda

Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
seluruh tubuh hangus terbakap seluruh
tubuh mayat kaku karena luka bakar ;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah tidak lengkap, terdiri dari
kepala, leher, badan, lengan atas kanan
dan kiri, sepertiga bagian atas lengan
baw ah kanan dan kiri, je n a z a h
diperkirakan seorang perem puan,
kebangsaan Indonesia, umur di atas dua
puluh satu tahun, gizi cukup, berat
badan kurang lebih lima p u luh
kilogram, panjang badan kurang lebih
seratus enam puluh centimeter;

8.

Pemeriksaan Rambut

Hangus terbakar sehingga pemeriksaan
tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

Tulang kepala bagian depan hangus
terbakar, otak hangus terbakar ;

10. Pemeriksaan Mata
Pemeriksaan Hidung

Mata hangus terbakar;
Hidung hangus terbakar;

11. Pemeriksaan Mulut

M ulut hangus terbakar, gigi geligi
lengkap ;

12. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

13. Alat Kelamin

B ibir besar dan bibir kecil hangus
terbakar;

14. Lubang Pelepasan

Hangus terbakar;
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15. Luka-luka

16. Patah tulang

:

Luka bakar seluruh tubuh berwarna
hitam dengan pem bentukan arang,
tungkai bawah kanan dan kiri tidak ada,
tangan kanan dan kiri tidak ada ;
Tempat tulang-tulang terbakar;

Pemeriksaan Dalam
Sebelum alat-alat diangkat
1.

Leher

Jaringan otot leher sudah membusuk
berwarna kehitaman ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman, sekat
rongga badan kanan dan kiri sama
tinggi, yaitu setinggi sela iga keempat,
kandung jantung terletak tiga jari di
antara kedua tepi paru-paru ;

3.

Perut

Lemak dinding perut sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman, selaput
dinding usus sudah hangus terbakar
berwarna kehitaman ;

Setelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
1.

Lidah

Sudah membusuk berwarna kehitaman ;

2.

Kerongkongan

S elaput len d ir sudah mem busuk,
berwarna kehitaman ;

3

Tulang Rawan Lidah,
Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan C incin:

Tidak ada kelainan
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4,. Kelenjar Gondok

5.

Kelendar Gondok kanan dan kiri hancur
karena pembusukan, berwarna merah
kehitaman ;

Batang Tenggorok dan : Pada Batang Tenggorok dan Pipa Udara
Pipa Udara
bagian atas ditemukan jelaga, selaput
lendir sudah m em busuk berw arna
kehitaman ;

Alat-alat dalam rungga dada :
1.

Paru-paru

: Paru-paru kanan : terdiri dari tiga
bagian, berwarna kehitaman karena
hangus dan m engeras terutam a di
bagian belakang, pada irisan berwarna
merah kehitaman ;
: Paru-paru k iri: terdiri dari dua bagian,
berwarna kehitaman karena hangus dan
mengeras terutama di bagian belakang,
pada irisan berwarna merah kehitaman ;

2.

Jantung

:

Berwarna merah kehitaman dan sudah
membusuk ;

Alat-alat dalam rongga perut:
1.

Hati

Sudah m em busuk, w arna m erah
kehitaman ;

2.

Limpa

Sudah m em busuk,
kehitaman ;

3.

Lambung

Sudah membusuk, warna kehitaman,
berisi makanan ;

4.

Usus

Usus halus dan usus besar sudah
membusuk warna kehitaman ;

5.

Ginjal

Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk,
warna merah kehitaman ;

w arna

hijau
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Pemeriksaan Kepala

:

Kulit kepala di daerah atas tidak ada
karena hangus terbakar, tulang atap
tengkorak tidak ada, otak hangus
terbakar dan membusuk ;

Pemeriksaan Tambahan

:

H asil pem eriksaan
terlam pir;

Kesimpulan

:

Korban menderita luka bakar derajat
em pat dan luka bak ar ini terjadi
sewaktu korban masih hidup ;

:

Pemeriksaan Toksikologi membuktikan
bahwa korban memang benar telah
meminum racun sianida ;

:

Luka bakar derajat empat maupun racun
sianida secara sendiri-sendiri dapat
menyebabkan kematian ;

Toksikologi

Nomor : KF-513/VR7VII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Gede Arta alias Buyar dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:
1.

Label

:

2.

Pembukus Jenazah

: Jenazah terbungkus dari luar ke dalam
dengan sebagai berikut : tikar bahan
pandan warna coklat, ukuran dua ratus
dua centimeter kasli seratus sebelas
centimeter, kain putih bahan katun,
ukuran sembilan puluh dua centimeter
kali dua ratus lima puluh sembilan
centimeter;

3.

Benda di samping Jenazah:
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Jenazah tidak berlabel ;

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah

sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;
4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
seluruh tubuh hangus terbakar, seluruh
tubuh mayat kaku karena luka bakar ;

7.

Identifikasi Umum

Jenazah adalah seorang laki-laki,
kebangsaan Indonesia, warna kulit tidak
dapat ditentukan, gizi cukup, berat
badan kurang lebih enam puluh
kilogram, panjang badan kurang lebih
seratus enam puluh centimeter;

8.

Pemeriksaan Rambut

Hangus terbakar sehingga pemeriksaan
tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

Tulang kepala bagian depan terbakar
tanpa sisa, otak juga hangus terbakar
warna hitam ;

10. Pemeriksaan Mata

Mata hangus karena terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung hangus karena terbakar ;

12. Pemeriksaan Mulut

Mulut hangus karena terbakar, lidah
tergigit, tidak terjulur, gigi seri satu dan
dua bawah bagian kiri hilang, gigi tar
ing bagian bawah hilang, gigi seri dua
atas bagian kiri patah dan gigi taring
bagian kiri atas patah ;

13. Pemeriksasan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bentuk normal tidak ada kelainan ;
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15. Lubang Pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar seluruh tubuh sampai ke
tulang, tampak hitam dengan pem 
bentukan arang, lengan bawah kanan
dan kiri tidak ada, tangan kanan dan kiri
tidak ada, kaki kanan tidak ada ;

17. Tulang

Tulang-tulang tampak terbakar ber
warna hitam ;

Pemeriksaan Dalam
Sebelum alat-alat diangkat
1.

Leher

Otot-otot leher hangus terbakar ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah terbakar
mengarang, sekat rongga badan kanan
setinggi sela iga kelima dan sekat
rongga badan kiri setinggi sela iga
keem pat;
Kandung jantung terletak empat jari di
antara kedua tepi paru ;

3.

Perut

Perut terbuka terbakar mengarang,
lemak dinding perut terbakar, beberapa
bagian usus menonjol keluar berwarna
hitam ;

Setelah alat-alat diangkat
Alat-alat dalam leher
L

Lidah

Tidak dapat
membusuk ;

2.

Kerongkongan

Selaput lendir, m em busuk;

3.

Tulang Rawan Lidah,

Tidak ada kelainan ;
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dievaluasi

karena

Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan Cincin
4.

Batang Tenggorok dan
Pipa Udara

Pada pangkal batang tenggorok ada
jelaga warna hitam, selaput lendir warna
merah kehitaman, pada saluran nafas
hingga pipa udara ditemukan arang ;

Alat-alat dalam rongga dada
1.

Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri membusuk,
berwarna hijau kehitaman, lembek tidak
dapat dievaluasi;

2.

Jantung

Besarnya sebesar genggaman tangan
kanan jenazah, membusuk berwarna
hijau kehitaman, lem bek;

Alat-alat dalam rongga perut
1.

Hati

Wama merah kehitaman, lembek pada
bagian depan hati hangus terbakar,
wama hitam dan keras ;

2.

Kandung Empedu

M em busuk;

3.

Limpa

Wama ungu kehitaman lunak, ukuran
sebelas centimeter kali tujuh centime
ter kali dua centim eter;

4.

Lambung

Terisi makanan yang setengah dicerna,
mukosa berwarna hitam, belipat-lipat;

5.

Pankreas

M em busuk;

6.

Usus halus

M em busuk;

7.

Usus besar

Membusuk ;

8.

Usus buntu

M em busuk;

191

9.

Ginjal

Ginjal kanan membusuk, warna coklat
kemerahan lunak, ukuran sepuluh
centimeter kali tujuh centimeter kali tiga
centimeter dan pada irisan gambaran
ginjal tidak jelas karena pembusukan ;
Ginjal kiri membusuk, warna merah
kehitaman lunak, ukuran sebelas centi
meter kali tujuh centimeter kali dua
centimeter, pada irisan gambar ginjal
tidak jelas karena pembusukan ;

10. Ureter

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

11. Kelenjar anak ginjal

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

12. Kandung Seni

Membusuk tidak bisa dievaluasi ;

Pemeriksaan Kepala

Tulang tengkorak utuh, selaput otak
membusuk, tidak bisa dievaluasi, warna
hijau kehitaman ;
Otak m em busuk, w arna
kehitaman seperti b u b u r;

hijau

Pemeriksaan Tambahan

H asil p em eriksaan
terlampir;

Kesimpulan

Korban menderita luka bakar derajat
empat dan luka bakar ini terjadi sewaktu
korban masih hidup ;

Toksikologi

Pemeriksaan Toksikologi membuktikan
bahwa korban memang benar telah
meminum racun sianida ;
Luka bakar derajat empat maupun racun
sianida secara sendiri-sendiri dapat
menyebabkan kematian ;
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-

Nomor : KF-514/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Rossa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.

Label

:

2.

Pembungkus Jenazah

: Dari luar ke dalam : tikar bahan pandan,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus sebelas centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh dua
centimeter kali dua ratus lima puluh
sembilan centimeter, kain putih bahan
katun, ukuran sembilan puluh satu
centimeter kali dua ratus empat puluh
sembilan centim eter;

3.

Benda di samping Jenazah: Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
seluruh tubuh hangus terbakar, seluruh
tubuh kaku karena terbakar ;

Jenazah tidak berlabel ;

: Tanda pembusukan tidak ada ;
7.

Identifikasi Umum

: Jenazah adalah seorang bayi
perem puan, kebangsaan Indonesia,
warna kulit dan umur kurang lebih
enam bulan, gizi cukup, berat badan
kurang lebih dua kilogram, panjang
badan kurang lebih enam puluh dua
centim eter;
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8.

Pemeriksaan Rambut

Sem ua ram but hangus terbakar
sehingga pemeriksaan rambut tidak bisa
dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

Bentuk bulat lonjong, kulit kepala
terkelupas dan berwarna hitam, ubunubun besar belum menutup ;

10. Pemeriksaan Mata

Bola mata kanan dan kiri tidak ada
karena habis terbakar;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung tidak ada karena habis tebakar;

12. Pemeriksaan Mulut

Mulut terbuka selebar nol koma lima
centimeter, dalam mulut penuh berisi
jelaga, gigi tidak ada ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bibir besar kemaluan hangus terbakar
berwarna h itam ;

15. Lubang pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar pada seluruh tubuh
berwarna hitam berbentuk arang, lenan
kanan dan kiri tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari badan sebatas paha,
dinding perut dan dinding dada tidak
ada, tampak jantung dan paru-paru
hangus terbakar;

17. Patah Tulang

Tulang-tulang tampak hangus terbakar;

18. Lain-lain

Dinding perut dan dinding dada tidak
ada sehingga paru-paru dan jantung
kelihatan hangus terbakar dan dipenuhi
je lag a;
Lengan kanan dan kiri tidak ada ;
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Kesimpulan

:

Tungkai kanan tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari paha kiri ;

:

Luka tersebut di atas adalah luka bakar
derajat empat seluas seratus persen,
yang dapat menyebabkan kematian ;

Dan dikuatkan oleh pemeriksaan Labkrim No. LAB : 531/KTF/2002,
tanggal 31 Desember 2002 terhadap korban Luh Ngarti dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :
Stoples I berisi jaringan lambung dengan isinya, usus halus
dengan isinya dan alkohol 96% dengan hasil pemeriksaan positif
Sianida;
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan
bahwa : barang bukti Stoples I positif mengandung
racun senyawa golongan sianida (C N );

Pemeriksaan Labkrim No. LAB ; 530/KTF/2002, tanggal 31 Desember
2002 terhadap korban Gede Arta alias Buyar dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut:
Stoples I berisi jaringan lambung dengan isinya, usus halus
dengan isinya dan alkohol 96% dengan hasil pemeriksaan positif
Sianida;
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan
bahwa : barang bukti Stoples I positif mengandung
racun senyawa golongan Sianida (C N );

Perbuatan Terdakw a K om ang C andrayasa alias G loyoh
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 340 KUHP ;
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ATAU
KEDUA:
Bahwa ia Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyohpada waktu
dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan
sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang
mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Terdakwa yang sebelumnya sudah punya niat untuk melakukan
pembakaran terhadap kakaknya sendiri yaitu korban Luh Ngarti dan
teman selingkuhnya yakni korban Gede Arta alias Buyar, maka pada
tanggal 6 Desember 2002 Terdakwa berangkat bersama-sama dengan
Saksi Komang Mertayasa alias Acong dengan menaiki sepeda motor
Suzuki Shogun No. Pol. DK-4611-UC menuju ke Desa Tegallinggah
menemui Made Budita alias Mudit untuk meminjam jiregen dan membeli
bensin dan setelah Terdakwa mendapatkan dua buah jiregen berisi bensin
kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan menaruh dua buah jiregen
di bawah pohon pisang dekat dengan rumah korban Luh Ngarti dan
tak lama kemudian Terdakwa kembali mengambil dua buah jiregen yang
berisi bensin, tersebut dari bawah pohon pisang dan menaruhnya di
tumpukan kayu api dekat kandang babi dan ketika Terdakwa melihat
korban Luh Ngarti dan korban Gede Arta alias Buyar serta anak dari
korban Luh Ngarti yakni Rossa dalam keadaan tertidur dalam satu kamar
maka Terdakwa membangunkan ibunya dan kedua adik serta ipar
Terdakwa untuk keluar rumah dan setelah ibu Terdakwa dan kedua adik
dan ipar Terdakwa keluar rumah maka Terdakwa menyiramkan bensin
dalam jiregen tersebut ke pintu kamar korban Luh Ngarti, serta
menyalakan korek api dan melemparkan ke tempat siraman bensin
sehingga menimbulkan kobaran api dan melemparkan ke tempat siraman
bensin sehingga menimbulkan kobaran api dan membakar kamar dan
rumah korban Luh Ngarti serta mengakibatkan korban Luh Ngarti,
Gede Arta alias Buyar serta Rossa meninggal dunia, sebagaimana juga
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diterangkan dalam Visum Et Reportum dalam Visum Et Reportum dokter
I M ade M aker, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
Nomor : KF-512/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban L uh N garti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1.

Label

Jenazah tidak berlabel;

2.

Pembungkus Jenazah

Dari luar ke dalam sebagai berikut :
Tikar bahan pandan warna coklat,
ukuran dua ratus dua centimeter kali
seratus sebelas centimeter, kain putih
bahan katun, ukuran sembilan puluh dua
centimeter kali dua ratus empat puluh
sembilan centim eter;

3.

Benda di samping Jenazah :

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiash
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Kalung bahan logam warna kuning,
panjang tiga puluh enam centimeter dan
liontin berbetuk salib ;

6.

Tanda-tanda kematian

: Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
seluruh tubuh hangus terbakar, seluruh
tubuh mayat kaku karena luka terbakar;

7.

Identifikasi Umum

:

Jenazah tidak lengkap, terdiri dari
kepala, leher, badan, lengan atas kanan
dan kiri, sepertiga bagian atas lengan
bawah kanan dan kiri, dua pertiga
bagian atas tungkai atas kanan dan kiri
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jenazah
diperkirakan
seorang
perempuan, kebangsaan Indonesia,
umur di atas dua puluh satu tahun, gizi
cukup, berat badan kurang lebih lima
puluh kilogram, panjang badan kurang
lebih seratus enam puluh centimeter ;
8.

Pemeriksaan Rambut

9.

Pemeriksaan Kepala

Hangus terbakar sehingga pemeriksaan
tidak dapat dilakukan ;
:

Tulang kepala bagian depan hangus
terbakar, otak hangus terbakar ;

10. Pemeriksaan Mata

: Mata hangus terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

: Hidung hangus terbakar ;

12. Pemeriksaan Mulut

: Mulut hangus terbakar, gigi geligi
lengkap ;

13. Pemeriksaan Telinga

:

Telinga hangus terbakar ;

14. Alat Kelamin

: Bibir besar dan bibir kecil hangus
terbakar;

15. Lubang Pelepasan

: Hangus terbakar ;

16. Luka-luka

: Luka bakar seluruh tubuh berwarna
hitam dengan pembentukan arang,
tungkai bawah kanan dan kiri tidak ada,
tangan kanan dan kiri tidak ada ;

17. Patah tulang

: Tampak tulang-tulang terbakar;

Pemeriksaan Dalam

:

Sebelum alat-alat diangkat

:

1.

Leher

: Jaringan otot leher sudah membusuk
berwarna kehitaman ;

2.

Dada

: Lemak dinding dada sudah hangus

terbakar berwarna kehitaman, sekat
rongga badan kanan dan kiri sama
tinggi, yaitu setinggi sela iga keempat,
kandung jantung terletak tiga jari di
antara kedua tepi paru-paru ;
3.

Perut

:

Setelah alat-alat diangkat

:

Alat-alat dalam leher

: .

Lemak dindding perut sudah hangus
terbakar berwarna kehitaman'selaput
dinding usus sudah hangus terbakar
berwarna kehitaman ;

1.

Lidah

Sudah membusuk berwarna kehitaman;

2.

Kerongkongan

3.

Tulang Rawan Lidah, :
Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan Cincin

Tidak ada kelainan;

4.

Kelenjar Gondok

Kelenjar Gondok kanan dan kiri hancur
karena pembusukan, berwarna merah
kehitaman;

5.

Batang Tenggorok dan : Pada Batang Tenggorok dan Pipa Udara
Pipa Udara
bagian atas ditemukan jelaga, selaput
lendir sudah m em busuk b erw arna
kehitaman;

:

:

S elaput len d ir sudah m em busuk,
berwarna kehitaman ;

Alat-alat dalam rongga dada :
1.

Paru-paru

:

Paru-paru kanan: terdiri dari tiga baga,
berwarna kehitaman karena hangus dan
mengeras terutama di bagian belakang,
pada irisan berwarna merah kehitaman;
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Paru-paru kiri : terdiri dari dua baga.
berwarna kehitaman karena hangus dan
mengeras terutama di bagian belakang,
pada irisan berwamas merah kehitaman ;
2.

Jantung

:

Berwarna merah kehitaman dan sudah
membusuk ;

Alat-alat dalam rongga perut:
Sudah m em busuk, w arna merah
kehitaman ;

1.

Hati

2.

Limpa

:

Sudah m em busuk,
kehitaman ;

3.

Lambung

:

Sudah membusuk, warna kehitaman,
berisi makanan ;

4.

Usus

: Usus halus dan usus besar sudah
membusuk, warna kehitaman ;

5.

Ginjal

w arna

hijau

Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk,
warna merah kehitaman ;
Kulit kepala di daerah atas tidak ada
karena hangus terbakar, tulang atap
tengkorak tidak ada, otak hangus
terbakar dan membusuk ;

Pemeriksaan Kepala

:

Pemeriksaan Tambahan

: H asil pem eriksaan
terlampir ;

Kesimpulan

:

Toksikologi

Korban menderita luka bakar derajat
empat dan luka bakar ini terjadi sewaktu
; korban masih hidup ;
Pemeriksaan Toksikologi membuktikan
bahwa korban memang benar telah
meminum racun sianida ;
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: Luka bakar derajat empat maupun racun
sianida secara sendiri-sendiri dapat
menyebabkan kematian.
-

Nomor : KF-513/VR/XI1, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Gede Arta alias Buyar dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut:

1.

Label

2.

Pembungkus Jenazah

3.

Benda di samping Jenazah:

Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;

4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
. seluruh tubuh hangus terbakar, seluruh
tubuh mayat kaku karena luka bakar ;

7.

Identifikasi Umum

: Jenazah tidak berlabel;
: Jenazah terbungkus dari luar ke dalam
dengan sebagai berikut : Tikar bahan
pandan warna coklat, ukuran dua ratus
dua centimeter kali seratus sebelas cen
timeter, kain putih bahan katun, ukuran
sembilan puluh dua centimeter kali dua
ratus lima puluh sembilan centimeter ;

Jenazah adalah seorang lak i-lak i,
kebangsaan Indonesia, warna kulit tidak
dapat ditentukan, gizi cukup, berat
badan kurang lebih enam puluh kilo
gram, panjang badan kurang lebih
seratus enam puluh lima centimeter ;
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8.

Pemeriksaan Rambut

:

Hangus terbakar sehingga pemeriksaan
tidak dapat dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

: Tulang kepala bagian depan terbakar
tanpa sisa, otak juga hangus terbakar
warna h itam ;

10. Pemeriksaan Mata

Mata hangus karena terbakar ;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung hangus karena terbakar ;

12. Pemeriksaan Mulut

: Mulut hangus karena terbakar, lidah
tergigit, tidak terjulur, gigi seri satu dan
dua bawah bagian kiri hilang, gigi
taring bagian bahwa hilang, gigi seri dua
atas bagian kiri patah dan gigi taring
bagian kiri atas patah ;

13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bentuk normal tidak ada kelainan ;

15. Lubang Pelepasan

Hangus terbakar;

16. Luka-luka

Luka bakar seluruh tubuh sampai ke
tulang, tam pak hitam dengan
pem bentukan arang, lengan bawah
kanan dan kiri tidak ada, tangan kanan
dan kiri tidak ada, kaki kanan tidak
ada;

17. Tulang

T u lang-tulang
berwarna hitam.

tam pak

terbakar

Pemeriksaan Dalam
Sebelum Alat-alat diangkat:
1.

Leher

Otot-otot leher hangus terbakar ;

2.

Dada

Lemak dinding dada sudah terbakar
mengarang, sekat rongga badan kanan
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setinggi sela iga kelima dan sekat
rongga badan kiri setinggi sela iga
keem pat;
: Kandung jantung terletak empat jari di
antara kedua tepi paru ;
3.

Perut

:

Setelah alat-alat diangkat

Perut terbuka terbakar m engarang,
lemak dinding perut terbakar, beberapa
bagian usus menonjol keluar berwarna
hitam ;

:

Alat-alat dalam Leher
1.

Lidah

:

Tidak dapat
membusuk ;

2.

Kerongkongan

:

Selaput lendir membusuk ;

3.

Tulang Rawan Lidah, : Tidak ada kelainan ;
Tulang Rawan Gondok,
Tulang Rawan Cincin

4.

Batang tenggorok dan
pipa udara

:

dievaluasi

karena

Pada pangkal batang tenggorok ada
jelaga w arna hitam, selaput lendir,
warna merah kehitaman, pada saluran
nafas hingga pipa udara ditemukan
arang ;

Alat-alat dalam rongga dada :
1.

Paru-paru.

2.

Jantung

,

;

Paru-paru kanan dan kiri membusuk,
berwarna hijau kehitaman, lembek tidak
dapat‘dievaluasi;

:

Besarnya sebesar genggaman tangan
kanan jenazah, membusuk, berwarna
hijau kehitaman.
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Alat-alat dalam rongga perut
1.

Hati

Warna merah kehitaman, lembek pada
bagian depan hati hangus terbakar,
warna hitam dan keras ;

2.

Kandung Empedu

M em busuk;

3.

Limpa

Warna ungu kehitaman lunak, ukuran
sebelas centimeter kali tujuh centimeter
kali dua centimeter;

4.

Lambung

Terisi makanan yang setengah dicerna,
mukosa berwarna hitam, belipat-lipat;

5.

Pankreas

M em busuk;

6.

Usus halus

M em busuk;

7.

Usus besar

M em busuk;

8.

Usus buntu

M em busuk;

9.

Ginjal

Ginjal kanan membusuk, warna coklat
kemerahan lunak, ukuran sepuruh cen
timeter kali tujuh centimeter kali tiga
centimeter dan pada irisan gambaran
ginjal tidak jelas karena pembusukan.
Ginjal kiri membusuk, warna merah
kehitam an, lunak, ukuran sebelas
centimeter kali tujuh centimeter kali dua
centimeter, pada irisan gambar ginjal
tidak jelas karena pembusukan ;

10. Ureter

Membusuk tidak bisa dievaluasi;

11. Kelenjar anak ginjal

Membusuk tidak bisa dievaluasi;

12. Kandung Seni

Membusuk tidak bisa dievaluasi;
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Pemeriksaan Kepala

:

Tulang tengkorak utuh, selaput otak
membusuk, tidak bisa dievaluasi, warna
hijau kehitaman ;

:

Otak m em busuk, w arna
kehitaman seperti bubur;

Pemeriksaan Tambahan

:

H asil pem eriksaan
terlam pir;

Kesimpulan

:

Korban menderita luka bakar derajat
empat dan luka bakar ini terjadi sewaktu
korban masih hidup ;

:

Pemeriksaan Toksikologi membuktikan
bahwa korban memang benar telah
meminum racun sianida;

hijau

T oksikologi

: Luka bakar derajat empat maupun racun
sianida secara sendiri-sendiri dapat
menyebabkan kematian ;
-

Nomor : KF-514/VR/XII, tanggal 11 Desember 2002 atas nama
korban Rossa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1.

Label

:

Jenazah tidak berlabel;

2.

Pembungkus Jenazah

:

Dari luar ke dalam : tikar bahan pandan,
ukuran dua ratus centimeter kali seratus
sebelas centimeter, kain putih bahan
katun, ukuran sembilan puluh dua
centimeter kali dua ratus lima puluh
sembilan centimeter, kain putih bahan
katun, ukuran sembilan puluh satu
centimeter kali dua ratus empat puluh
sembilan centim etr;

3.

Benda di samping Jenazah: Ditemukan uang kertas pecahan seribu
rupiah sebanyak delapan belas lembar,
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uang kertas pecahan lima ribu rupiah
sebanyak satu lembar, uang kertas
pecahan lima ratus rupiah sebanyak satu
lem bar;
4.

Pakaian

Jenazah tidak memakai pakaian ;

5.

Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan ;

6.

Tanda-tanda kematian

Lebam mayat tidak dapat dilihat karena
seluruh tubuh hangus terbakar, seluruh
tubuh kaku karena terbakar ;
Tanda pembusukan tidak ada ;

7.

Identifikasi Umum

Jen azah adalah seorang bayi
perem puan, kebangsaan Indonesia,
warna kulit dan umur kurang lebih
enam bulan, gizi cukup, berat badan
kurang lebih dua kilogram, panjang
badan kurang lebih enam puluh dua
centim eter;

8.

Pemeriksaan Rambut

Sem ua ram but hangus terbakar,
sehingga pemeriksaan rambut tidak bisa
dilakukan ;

9.

Pemeriksaan Kepala

B entuk bulat lonjong, kulit kepala
terkelupas dan berwarna hitam, ubunubun besar belum m enutup;

10. Pemeriksaan Mata

Bola mata kanan dan kiri tidak ada
karena habis terbakar;

11. Pemeriksaan Hidung

Hidung tidak ada karena habis terbakar;

12. Pemeriksaan Mulut

Mulut terbuka selebar nol koma lima
centimeter, dalam mulut penuh berisi
jelaga, gigi tidak ada ;
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13. Pemeriksaan Telinga

Telinga hangus terbakar;

14. Alat Kelamin

Bibir besar kemaluan hangus terbakar
berwarna hitam ;

15. Lubang Pelapasan

:

Hangus terbakar ;

16. Luka-luka

:

Luka bakar pada seluruh tu buh
berwarna hitam berbentuk arang, lengan
kanan dan kiri tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari badan sebatas paha,
dinding perut dan dinding dada tidak
ada, tampak jantung dan paru-paru
hangus terbakar;

17. Patah Tulang

:

Tulang-tulang tampak hangus terbakar;

18. Lain-lain

: Dinding perut dan dinding dada tidak
ada sehingga paru-paru dan jantung
kelihatan hangus terbakar dan dipenuhi
je lag a;

Kesimpulan

:

Lengan kanan dan kiri tidak ada ;

:

Tungkai kanan tidak ada, tungkai kiri
terpisah dari paha k iri;

:

Luka tersebut di atas adalah luka bakar
derajat empat seluas seratus persen,
yang dapat menyebabkan kemati an ;

Perbuatan Terdakw a K o m a n g C a n d ra y a s a alias G lo y o h
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ay at: 187 ayat (1) ke-le
dan ayat (3) KUHP ;
Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan telah didengar
keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masingmasing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:
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S ak si I (P e r ta m a ): I G ed e R u m a :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun memenda serta tidak ada hubungan
pekerjaan ;
-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 19.30
Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Mudit di Desa
Tegallinggah yang akan meminjam jerigen serta meminta tolong
untuk membelikan bensin ;

-

Bahwa kemudian Mudit meminta Saksi untuk mengantarkan
membeli bensin di Pompa Bensin/SPBU Anturan dengan membawa
uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang
diberikan oleh Terdakwa dan mendapat bensin sebanyak 2 (dua)
jerigen dengan harga Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus
rupiah) ;

-

Bahwa selanjutnya bensin tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa
dan kemudian Terdakwa pulang bersama temannya Nyoman
Mertayasa alias Acong di Dusun Pancoran, Desa Panji Anom ;

-

Bahwa sekira jam 1.00 Wita malam Saksi dibangunkan oleh saudara
Saksi dan diberitahu bahwa rumah Luh Ngarti terbakar ;

-

Bahwa Saksi langsung pergi ke lokasi kebakaran dan sudah
mendapati rumah tersebut sudah habis terbakar ;

-

Bahwa akibat kebakaran tersebut terdapat 3 (tiga) orang meninggal
yaitu Luh Ngarti, I Gede Arta alias Buyar dan Rossa ;
Bahwa hubungan Luh Ngarti dengan Terdakwa adalah saudara
kandung dan I Gede Arta adalah sopirnya serta Rosa adalah anak
Luh N garti;

-

Bahwa jarak antara rumah Saksi dan lokasi kejadian kurang lebih 1
(satu) k m ;

-

Bahwa Saksi tidak melihat langsung korban dan hanya diberitahu
keesokan harinya;
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Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan benar.
Saksi II (kedua): Made Budita Alias M udit:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 16.00
Wita Terdakwa datang bersama temannya Nyoman Mertayasa alias
Acong ke rumah S aksi;

-

Bahwa maksud kedatangan Terdakwa tersebut untuk meminjam
jerigen yang akan dipakai membeli bensin ;
Bahwa Saksi kemudian membelinya 2 jerigen dan Terdakwa
kemudian meminta tolong Saksi untuk membelikan bensin di Pompa
bensin Anturan dengan memberi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah);
Bahwa setelah membeli bensin dengan diantar oleh I Gede Ruma
lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dia langsung pulang ke
rumahnya di Dusun Pancoran, Desa Panji Anom ;
Bahwa Saksi tahu kalau rumah Luh Ngarti kebakaran keesokan
harinya setelah diberi tahu oleh Bos S aksi;
Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat 3 (tiga) orang korban
meninggal dunia yaitu Luh Ngarti, Gede Arta alias Buyar dan
Rossa ;
Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian pada saat diadakan
rekontruksi oleh Polisi ;

-

Bahwa Saksi pernah menjadi buruh bangunan di rumah Luh N garti
yang terletak di Desa Pemaron ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan benar.
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S a k s i III ( K e t i g a ) : N y o m a n W a r i :

Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa ;
Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah
diberikan tersebut adalah benar ;
-

Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Luh Ngarti
(korban), 2. Kadek Eka Apriani, 3. Komang Candrayasa
(Terdakwa), 4. Ketut Dewi Kustinawati;

-

Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi di rumah Saksi sendiri
yaitu di Dusun Pancoran, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada ;

-

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember
2002 ;

-

Bahwa pada hari tersebut sekira jam 24.00 Wita Saksi dibangunkan
oleh Terdakwa dan setelah bangun Saksi mendapati Terdakwa
membawa jerigen ukuran 7 liter yang berisi bensin dan Saksi
merebutnya namun gagal, kemudian Saksi lari keluar rumah sambil
menjerit minta tolong karena melihat api sudah membesar ;
Bahwa kemudian api dapat dipadamkan berkat pertolongan dari
pemadam kebakaran ;
Bahwa Luh Ngarti (korban) sudah pernah menikah dengan orang
asing dan bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan
Rossa adalah anak Luh Ngarti nomor 2, sedangkan yang pertama
tinggal sama bapaknya ;

-

Bahwa Gede Arta alias Buyar adalah sopir Luh Ngarti namun
sering menginap, dan Saksi pernah memperingatkan hal tersebut
akan tetapi tidak dihiraukannya ;
Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah diberitahu oleh
Terdakwa perihal pembakaran tersebut;

-
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Bahwa sebelum kejadian Terdakwa membawa 2 bungkus supermie
yang dikatakannya untuk dimakan ;

Bahwa antara Luh N garti dengan Terdakwa sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan karena perselingkuhan antara Luh
Ngarti dan Gede Arta dan Terdakwa karena merasa malu maka
sering menegur keduanya agar tidak berhubungan lagi, namun Luh
Ngarti marah-marah dan mengusir Terdakwa serta mengancam akan
menjual sepeda m otornya;
-

Bahwa kamar Saksi dengan korban bersebelahan ;
Bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan bensin ke kamar Luh
Ngarti, Nyoman M ertayasa berusaha menghalangi namun
dimarahi oleh Terdakwa dan akhirnya diam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan b en ar;
Saksi IV (Keem pat): Kadek Eka A priani:
-

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan masih ada
hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandungnya ;

-

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tersebut
adalah b en ar;
Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 19.00
Wita Saksi melihat Luh Ngarti membawa supermie yang telah
masak dan dia memberikan sebagian kepada Saksi dan Saksi makan
berempat yaitu bersama Nyoman Wari, Ngurah Alit Mandala,
dan Dewi Kusinawati dan sebagian lagi dimakan oleh Luh Ngarti
bersama dengan Gede Arta ;

-

Bahwa sekira jam 21.00 Wita kami semua tidur, dimana Saksi tidur
berlima dalam satu kamar dan Luh Ngarti bersama dengan Gede
Arta dan Rossa tidur di kamar sebelah ;

-

Bahwa sekira jam 24.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Nyoman Wari
(ibu) dan melihat Terdakwa sudah membawa 2 jerigen berisi bensin,
kemudian Saksi menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan
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perbutan tersebut, namun Terdakwa malah marah dan mengancam
akan membakar S aksi;
-

Bahwa kemudian Terdakwa menyiramkan bensin ke depan pintu
kamar Luh Ngarti dan menyalakan korek api lalu Saksi mendengar
jeritan dari dalam kamar ;

-

Bahwa setahu Saksi Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut
karena sakit hati melihat kakaknya Luh Ngarti yang menyia-nyiakan
anaknya Rossa, juga karena kakaknya hidup serumah dengan or
ang lain yang bukan suaminya yaitu Gede Arta alias Buyar ;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut 3 orang meninggal dunia,
yaitu Luh Ngarti, Gede Arta alias Buyar dan Rossa ;

-

Bahwa Saksi melihat korban keesokan hari dan telah menjadi mayat
serta hangus terbakar;

-

Bahwa Saksi juga melihat Nyoman Mertayasa menghalangi
perbuatan Terdakwa tersebut;

-

B ahw a sebelum kejadian Saksi m endengar Terdakwa yang
mengatakan akan membakar rumah beserta Luh Ngarti dan Saksi
bersama Nyoman Wari menghalangi agar jangan melakukan
perbuatan tersebut;

M enimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan benar;
Saksi V (lima) : Gusti Ngurah Putu Sudirga :
Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa ;
-

Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal
6 Desember 2002 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Dusun
Pancoran, Desa Panji Anom ;

-

Bahwa sebelum kejadian sekira jam 19.00 Wita Terdakwa mengajak
Saksi untuk membakar rumah Luh Ngarti, namun Saksi menolaknya
dengan mengatakan kalau kamu tidak senang sama kakakmu, lebih
baik carikan dukun agar mereka berpisah dan Terdakwa menjawab
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bahwa ia sudah membeli bensin untuk membakarnya dan setelah
itu Terdakwa pergi ke luar rumah ;
-

Bahwa sekira jam 24.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Terdakwa
dan ibu mertua serta istri dan waktu bangun Saksi melihat Terdakwa
membawa 2 jerigen berisi bensin sambil mengajak Saksi untuk
membakar rumahnya Luh Ngarti, namun Saksi menghalangi niat
Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa malah memaki-maki dan
mengancam Saksi akan disiram dengan bensin juga ;

-

Bahwa Terdakwa kemudian menyiramkan bensin ke depan pintu
kamar Luh Ngarti dan kemudian menyalakan korek api langsung
menyulut bensin tersebut, dan Saksi mendengar ada jeritan dari
dalam kam ar;

-

Bahwa akaibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat 3 korban
meninggal dunia, yaitu Luh Ngarti, Gede Arta alias Buyar dan
Rossa ;
Bahwa ketiga mayat tersebut saat ini sudah diupacarai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan ben ar;
Saksi VI (enam ): Nyoman Mertayasa Alias Acong :
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
Bahwa peristiwa pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa
terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 24.00
Wita di rumah milik kakaknya Luh Ngarti di Dusun Pancoran, Desa
Panji Anom, Kecamatan Sukasada ;

-

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian ;

-

Bahwa pada hari kejadian tersebut, sore harinya Terdakwa mengajak
Saksi untuk ditemani membeli bensin karena disuruh oleh kakaknya
Luh N garti;
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-

Bahwa kemudian Saksi pergi berdua dengan Terdakwa menuju ke
rumah Saksi Mudit di Tegallinggah untuk meminjam jerigen dan
meminta tolong padanya sekalian membelikan bensin di SPBU
dengan memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah);

-

Bahwa setelah membeli bensin kemudian dibawa pulang ke rumah
Terdakwa dan ditaruh dijalan menuju rumah Terdakwa yang berjarak
kurang lebih 15 meter, selanjutnya Saksi pergi pulang ;

-

Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut terjadi Terdakwa
pernah mengungkapkan niatnya terebut kepada Saksi namun Saksi
menyarankan jangan melakukan hal itu ;

-

Bahwa tiga bulan sebelumnya Saksi pernah dimintai tolong
Terdakwa untuk membeli fortas seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh
riibu rupiah) untuk mencari ikan ;

-

Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi Saksi tidur di kamar Terdakwa
dan dibangunkan olehnya pada saat m elaksanakan niatnya
tersebut;

-

Bahwa pada saat Terdakwa akan melaksanakan niatnya Saksi
bersama dengan Nyoman Wari, Kadek Eka Apriani serta iparnya
sempat menghalang-halangi Terdakwa agar tidak melakukan
perbuatan tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena diancam akan
disiram bensin oleh Terdakwa ;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 3 orang
meninggal dunia yaitu Luh Ngarti, Gede Arta alias Buyar dan
Rossa serta seluruh rumah habis terbakar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan benar;
Saksi VII (tujuh): I Gede Sumarjaya :
-
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Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;

Bahwa Saksi adalah bekerja sebagai Polri ;
Bahwa Saksi yang bertugas memeriksa Terdakwa dalam perkara
ini ;
Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi kejadian pada saat dilakukan
rekontruksi ;
Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dilakukan pem eriksaan
tambahan, karena sebelumnya Terdakwa tidak mengatakan pernah
memasukkan fortas ke dalam bungkus mie yang menyebabkan
kematian ketiga korban ;
Bahwa oleh karena di TKP ditemukan dalam posisi diam tidak
melakukan gerakan apa-apa dalam menurut tim ada indikasi korban
sudah meninggal sebelum dibakar ;
Bahwa mayat korban diotopsi di Denpasar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah
memasukkan poltas ke dalam bungkusan mie ;
Saksi V III (d elap an ): I M ade Astawa ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekeijaan ;

-

Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri dan menjadi Ketua Tim dalam
perkara Terdakwa tersebut;
Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan rekontruksi, dan Terdakwa
didamping oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Baiq C an d ra
Hermigawati, S H ;

-

Bahwa pada saat dilakukan rekontruksi tidak ada yang merasa
keberatan ;

-

Bahwa ketiga korban diotopsi di Denpasar ;

-

Bahwa hasil otopsi menyebutkan bahwa di dalam tubuh korban
ditemukan zat sianida ;
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-

Bahwa korban meninggal akibat keracunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai meninggalnya korban
bukan karena keracunan akan tetapi karena terbakar ;
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
-

Bahwa pembakaran tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat
tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 24.00 Wita di rumah Luh
Ngarti (kakak Terdakwa) yang terletak di Dusun Pancoran, Desa
Panji Anom, Kecamatan Sukasada ;

-

Bahwa sebelum kejadian sekira jam 16.00 Wita Terdakwa mengajak
Nyoman Mertayasa untuk pergi membeli bensin, kemudian kami
berangkat ke rumah Made Budita untuk meminjam jerigen sekaligus
menyuruhnya untuk membelikan bensin di SPBU Anturan dengan
memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah) untuk 2 buah jerigen ;

-

Bahw a setelah datang 2 jiregen yang berisi bensin langsung
Terdakwa membawa pulang dan disembunyikan di bawah pohon
pisang dekat rumah dengan menutupinya memakai daun pisang
yang telah kering ;

-

Bahwa sekira jam 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Nyoman
Mertayasa untuk menginap di rumahnya dan pada jam 24.00 Wita
Terdakwa membangunkan Saksi untuk membantunya mengambil
jerigen yang berisi bensin namun ia tidak mau, kemudian Terdakwa
pergi mengambil sendiri bensin tersebut dan menaruhnya di depan
kamar tamu ;

-

Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan ibunya (Nyoman
Wari) adik serta iparnya dan menyuruhnya keluar rumah, kemudian
Terdakwa menyiramkan bensin ke depan pintu kamar Luh Ngarti
dan menyulut api dengan korek ;
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Bahwa sebelum perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa sudah
dihalang-halangi oleh ibu saya, adik, ipar serta Nyoman Mertayasa
namun mereka gagal karena saya ancam akan menyiram bensin pada
mereka ;
-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan 3 orang
meninggal yaitu Luh Ngarti (kakak Terdakwa) Rossa (anak Luh
Ngarti) dan Gede Arta alias Buyar ;

-

Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena sakit hati dan
jengkel dengan perbuatan kakaknya (Luh Ngarti) yang berselingkuh
dengan Gede Arta dan setiap kali diperingatkan dia marah-marah
dan mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah serta mengancam
akan menjual sepeda motor yang saya pakai ;

-

Bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh kakaknya dan
teman selingkuhnya Gede Arta alias Buyar dengan cara membakar
dan itu semua sudah terlaksanakan ;

-

Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada yang
membantu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan yang
berupa :
-

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru m uda
No. Pol. DK 4611UC Noka MHDFD110DXI-416019, Nosin E109ID415873 ;

-

1 (satu) lembar STNK atas nama Ruth Luh Ngarti Job ;

-

2 (dua) buah rantang ;

-

2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar ;

-

1 (satu) buah mangkok ;

-

1 (satu) buah piring ;

-

1 (satu) buah wajan/kwali ;
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-

4 (empat lembar pecahan keramik yang diduga berisi jiregen bekas
terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara
sah m enurut hukum oleh karena itu adalah dipergunakan untuk
m em perkuat pem buktian dan barang bukti tersebut telah pula
diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di Persidangan serta telah
diakui kebenamanya ;
Menimbang, bahwa di samping itu telah pula dibacakan Visum et
Repertum nomor Kf-512/VR/XII, Kf-513/VR/XII, dan KF-514/VR/XII
tertanggal i 1 Desember 2002 atas nama korban Luh Ngarti, Gede Arta
alias Buyar dan Rossa yang dibuat oleh dokter I Made Maker, Sp.F
dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah dan pengakuan Terdakwa
yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum et Reportum maka
dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002 sekira jam 24.00
Wita bertempat di rumah milik Luh Ngarti di Dusun Pancoran,
Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada telah terjadi kebakaran yang
menyebabkan 3 orang meninggal dunia yaitu Luh Ngarti, Gede
Arta alias Buyar dan Rossa ;

-

Bahwa benar kebakaran rumah milik Luh Ngarti tersebut karena
sengaja dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan 2 jerigen berisi
bensin yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ;

-

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa
jen g k el m elihat perbuatan kakaknya Luh N garti yang
m entelantarkan anaknya R ossa, serta telah m elakukan
perselingkungan dengan Gede Arta alias Buyar ;

-

Bahwa di samping itu Terdakwa sakit hati terhadap Luh Ngarti
karena setiap diperingatkan oleh Terdakwa akan perbuatannya
tersebut, korban balik memarahi Terdakwa dan mengusir Terdakwa
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untuk pergi dari rumah serta mengancam akan menjual sepeda
motor yang dipakai oleh Terdakwa ;
Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut
dimana dia telah menyiramkan bensin ke depan pintu kamar Luh
Ngarti, Terdakwa telah dihalang-halangi oleh ibunya Nyoman
Wari, Kadek Eka Apriani dan iparnya Gusti Nugrah Putu
Sudirga serta Nyoman Mertayasa alias Acong, namun usaha
mereka gagal karena Terdakwa mengancam akan menyiramkan
bensin dan membakar sehingga mereka diam ;
Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan niatnya untuk
membunuh kakaknya Luh Ngarti, Terdakwa telah mengajak iparnya
Gusti Ngurah Putu Sudirga dan Nyoman Mertayasa akan tetapi
ditolak seta menyarankan agar Terdakwa jangan m elakukan
perbuatan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya
dan balik mengancam mereka ;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan rumah
Luh Ngarti habis terbakar dan hanya tinggal puing-puing saja serta
menyebabkan korban 3 orang meninggal dunia dengan kondisi
hangus terbakar yaitu korban Luh Ngarti (kakak Terdakwa), Rossa
(anak Luh Ngarti) serta Gede Arta alias Buyar sopir Luh N g a rti;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa
tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal :
Kesatu

: Pasal 340 KUHP ;

Kedua

: Pasal 187 ayat (1) ke-1 e dan ayat (3) KUHP :

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Terdakwa
telah melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya :
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1.

Unsur barang siapa;

2.

Unsur dengan sengaja ;

3.

Unsur dengan direncanakan lebih dahulu ;

4.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Ad. 1 unsur “Barang Siapa”.
Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan delik ini
orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum,
pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang
melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 macam sifat yang
bersifat umum, yaitu melawan Hukum, dapat dipersalahkan kepada si
pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana
senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab
dalam arti ada kesalahan ;
Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah
akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka
kepada m anusia saja dibebani pertanggungjaw aban mengenai
kesalahannya, untuk lebih tegasnya adalah Terdakwa tidak termasuk bagi
mereka yang digolongkan dalam pengertian pasal 44 KUHP ;
Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manusia adalah pendukung
hak dan kewajiban, yang termasuk di dalam pengertian : barang siapa
serta Terdakwa tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan
dalam pasal 44 KUHP, sehingga unsur tersebut telah terbukti dan
terpenuhi ;
Ad. 2 unsur “Sengaja” ;
Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap
batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat
disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata
dari suatu kesengajaan tersebut;
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Unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki
dan mengetahui” ;
Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan
dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;
Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu
perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila
dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan
dan dia m engetahui pula bahw a perbuatan yang h endak
dilakukannya adalah melawan hukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan yakni atas keterangan Saksi Nyoman Mertayasa alias
Acong, Saksi Nyoman Wari (ibu Terdakwa), Saksi I Gusti Ngurah
Putu Sudirga dan Saksi Kadek Eka Apriani bahwa Terdakwa sebelum
m elaksanakan perbuatannya telah m em bangunkan m ereka dan
me-nyuruhnya keluar rumah, walaupun telah dicegah serta dihalanghalangi oleh para Saksi tersebut Terdakwa tetap meneruskan niatnya
dan me-ngancam mereka apabila terus menghalangi perbuatannya itu,
kemudian Terdakwa menyiramkan jerigen yang berisi bensin ke depan
pintu kamar yang di dalamnya terdapat para korban lalu menyulut dengan
korek a p i;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut serta
dihubungkan dengan alat bukti surat visum et repertum atas nama ketiga
korban, Majelis berpendapat, bahwa kematian ketiga korban memang
telah dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa serta terkandung suatu
unsur kesengajaan, oleh karena itu unsur sengaja telah terbukti dan
terpenuhi ;
Ad. 3 Unsur “direncanakan terlebih dahulu” :
Menimbang, bahwa pengerti “direncanakan terlebih dahulu” adalah
antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat
tentang waktu yang agak lama ataupun singkat dan di dalam rentang
waktu tersebut kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang

niatnya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
Persidangan yakni keterangan Saksi Nyoman Wari, Saksi I Gusti
Ngurah Putu Sudirga dan Saksi Nyoman Mertayasa bahwa Terdakwa
Komang Candrayasa sebelum melaksanakan niatnya telah mengajak
dan mengungkapkan niatnya tersebut kepada para Saksi, akan tetapi
ditolak serta memperingatkan kepada Terdakwa agar jangan melakukan
perbuatannya tersebut karena berdosa, di samping itu Luh Ngarti adalah
kakak kandungnya sendiri, akan tetapi Terdakwa balik mengancam para
Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gede Ruma,
Saksi Made Budita alias Mudit dan Saksi Nyoman Mertayasa alias
Acong bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal kejadian sekira jam 19.30
Wita telah datang bersama dengan Saksi Nyoman Mertayasa ke rumah
Saksi Made Budita alias Mudit untuk meminjam jerigen serta meminta
tolong kepada Saksi Made Budita untuk membelikan bensin di SPBU,
kemudian Saksi membeli bensin bersama dengan Saksi I Gede Ruma
dengan membawa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dan mendapatkan 2 jerigen
yang berisi bensin, selanjutnya bensin tersebut Terdakwa bawa pulang
dan disembunyikan di semak-semak di bawah pohon pisang serta
menutupinya dengan daun pisang yang telah kering ;
Menimbang, bahwa kedua jerigen berisi bensin tersebut yang
dipergunakan Terdakwa untuk mmbakar rumah korban Luh Ngarti
karena Terdakwa merasa sakit hati dan jengkel akan perbuatan kakaknya
(Luh Ngerti) yang telah berselingkuh dengan sopirnya I Gede Arta
alias Buyar (korban) serta telah mengusir Terdakwa untuk pergi dari
rumah setiap kali ditegur oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa timbulnya niat untuk membunuh sampai dengan
pelaksanaan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memakan waktu
cukup lama dan telah terencana sebelumnya, serta merupakan waktu
yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dan
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mempertimbangkan lagi terjadi atau tidaknya rencana untuk membunuh
itu, namun Terdakwa dalam waktu yang cukup lama itu tetap
melaksanakan niatnya dengan cara seperti yang telah diuraian tersebut
di atas, maka atas dasar hal tersbut maka unsur “direncanakan terlebih
dahulu” telah terbukti dan terpenuhi ;
Ad. 4 Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” :
Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam
rumusan delik ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat
dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Nyoman Wari, Kadek Eka
Apriani, I Gusti Ngurah Putu Sudirga serta Nyoman Mertayasa alias
Acong menerangkan bahwa pada malam kejadian sekira jam 24.00 Wita
Terdakwa membangunkan para Saksi dan kemudian menyiramkan bensin
ke depan pintu kamar tidur Luh Ngarti yang di dalamnya terdapat ketiga
korban, bahwa setelah bensin disiram kan Terdakwa kem udian
menyulutnya dengan korek api dan terdengar jeritan korban Luh Ngarti
dari dalam kam ar;
M enim bang, bahw a ak ib at perbuatan Terdakwa terseb u t
menyebabkan rumah Luh Ngarti habis terbakar dan terdapat tiga korban
meninggal dunia, yaitu Luh Ngarti, Gede Arta alias Buyar dan Rossa
yang ketiganya hangus terbakar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh
dokter I Made Maker, Sp.F dokter pada rumah sakit Sanglah dengan
No. KF-512/VR/XII, KF-513/VR/XII, dan No. KF-514/VR/XII atas
nama ketiga korban tertanggal 11 Desember 2002, bahwa penyebab
kematian korban adalah luka bakar serta racun Sianida dan terdapat dalam
tubuh korban ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gede Sumarjaya
yang bertugas sebagai Ketua Tim dalam penyelidik perkara Terdakwa
tersebut, menemukan kejanggalan atas kematian ketiga korban, yaitu
dimana para korban masih berada di tempat tidur dimana telah
diidentifikasikan bahwa korban telah meninggal dunia sebelum terbakar,
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akan tetapi Terdakwa menyangkal kesimpulan tersebut dan menyatakan
bahwa Terdakwa tidak ada meracuni korban dan meninggalnya ketiga
korban akibat terbakar;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas
Majelis berpendapat bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain”
telah terbukti dan terpenuhi;
M enimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan m eyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu barang siapa dengan
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka
dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa mengenai masa tahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
-

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun wama biru muda No.
Pol. DK 4611 UC Noka MHDFD110DX-416019, Nosin E109ID415873 ;

-

1 (satu) lembar STNK atas nama Ruth Luh N garti Job ;

-

2 (dua) buah rantang ;

-

2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar ;

-

1 (satu) buah mangkok ;

-

1 (satu) buah piring ;

-

1 (satu) buah wajan/kwali ;

-

4 (empat) lembar pecahan keramik yang diduga berisi jerigen bekas
terbakar;
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Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti
secra sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi
alasan pemaaf/pembenar dan selama pemeriksaan berlangsung tidak
terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa
tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya,
maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya
dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;
Menimbang, bahwa suatu “pemidanaan” adalah dimaksudkan di
samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting
adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri
pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah
bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi
Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian
hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat
menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal
kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih
berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta
dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yagn berharkat di
tengah-tengah masyarakat
Menimbang, bahwa sehugungan dengan hal tersebut di atas maka
sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu
mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
bagi terdakw a;
Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan:
-

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara sadis serta
mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia ;

-

Terdakwa di dalam memberikan keterangan di Persidangan berbelitbelit sehingga mengganggu jalannya sidang ;
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Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan, mengaku bersalah
dan menyesali perbuatannya ;
Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga
masih memungkinkan untuk meperbaiki sikap dan tingkah lakunya;
Menimbang, bahwa atas dasar urian pertimbangan hukum seperti
tersebut di atas, M ajelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam diktum
putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan
diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah
dilakukannya tersebut;
Meningat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan
terutama pasal 340 KUHP ;
MENGADILI:
1.

Menyatakan Terdakwa Komang Candrayasa alias Gloyoh yang
identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan
berencana;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ;

3.

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan tersebut;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun wama biru muda
No. Pol. DK461 U C N oka: MHDFD110DXI-RAYP1O, Nosin
: E109-ID415873 ;
1 (satu) lembar STNK atas nama Ruth Luh Ngarti Job ;
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2 (dua) buah rantang ;
2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar ;
1 (satu) buah mangkok ;
1 (satu) buah piring ;
1 (satu) buah wajan/kwali ;
4 (empat) lembar pecahan keramik yang diduga berisi jerigen
bekas terbakar dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu
Nyoman W ari;
6.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);
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B.

KOMENTAR ATAU TANGGAPAN
MPU TANTULAR JAKARTA

UNIVERSITAS

Oleh : Justin Soedijo, SH
Menurut Penanggap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut
di atas “kurang tepat”, alasan:
1.

Karena hanya menambah pidana penjara 19 (sembilan belas)
tahun menjadi 20 (dua puluh tahun) sedang amar putusan
Pengadilan Negeri Singaraja dikuatkan (tidak dirubah).

2.

Menurut Penanggap justru “amar putusan” Pengadilan Negeri
Singaraja yang harus dirubah, karena tidak dapat menjelaskan
perbuatan Terdakwa yang mana (meracuni orang hingga korban
tewas atau membakar kamar (rumah) hingga menewaskan tiga
korban) yang memenuhi ketentuan Pasal 340 KUHP.

3.

Justru Pengadilan Tinggi Denpasar yang memiliki wewenang
untuk merubah amar putusan Pengadilan Negeri yang tidak jelas
tersebut menjadi jelas.

Cara penggunaan wewenang Pengadilan Tinggi untuk melengkapi
hal-hal yang dianggap kurang jelas diatur dalam pasar 240 KUHAP.
Menurut penanggap Pengadilan Tinggi Denpasar lebih bijaksana
apabila dalam menerima putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang
diajukan banding dapat menemukan “ketidak jelasan” tentang
perbuatan Terdakwa yang mana yang dianggap memenuhi ketentuan
Pasal 340 KUHP. Perbuatan meracuni sehingga kedua korban tewas
atau membakar kamar (rumah) sehingga ketiga korban tewas).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 240 KUHAP maka dapat diambil
dua cara, yaitu :
a.
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Dengan putusan SELA memerintahkan Pengadilan Negeri
Singaraja untuk melengkapi hal yang kurang jelas (sebab

kem atian korban) dengan m engadakan “pem eriksaan
tambahan:.
b.

P engadikan Tinggi “m engadili sen d iri” untuk dapat
mengungkap hal-hal yang dianggap kurang jelas.

Pemeriksaan dapat difokuskan untuk mendapatkan kejelasan dari
para Saksi baik yang pernah diperiksa maupun yang belum diperiksa,
juga terhadap para Ahli Toxicology dan para ahli kedokteran
kehakiman.
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B.

KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PERGURUAN TINGGI
• Komentar Perguruan Tinggi MPU Tantular Jakarta
Nomor : 44/PID/B/2003/PT.DPS
Oleh
: Justin Soedijo, SH
Komentar Perguruan Tinggi Universitas Indonesia
Oleh
: Nathalia, SH., MH

I.

KASUS POSISI
Komang Candrayasa (Gloyah) pada hari Jum’at tanggal 6 Desember
2002 sekitar jam 23.30 Wita di Dusun Panoran Desa Panji Amon
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Sisingaraja, Bali telah
dengan segaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa
orang lain/telah melakukan pembunuhan terhadap Luh Ngarti
(kakaknya) dan Gede Arta (kekasih korban). Rangkaian perbuatan
Pelaku adalah sebagai berikut :
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•

Pelaku telah merampas nyawa para korban dengan cara
membubuhkan racun Fortas pada mie instant yang belum diolah.
Hal ini didukung pula oleh kesaksikan Komang Martayasa alias
Acong yang telah dimintai tolong oleh Pelaku untuk membeli
racun Fortas di Pasar Banyuasri Singaraa pada bulan Oktober
2002.

•

Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2002 sekitar jam 18.30
WITA, Pelaku meminta tolong pada saksi Acong mengantarnya
ke rumah Saksi made Mudita/Mudit untuk meminjam jerigen
karena memerlukan tempat bagi 14 liter bensin, Pelaku
mengatakan bahwa korban Luh Ngarti memerlukan bensin
tersebut. Pelaku lalu meminjam 2 buah jerigen pada Saksi Made
Mudita alias Mudit dan menyuruh saksi Mudit untuk membeli
14 liter bensin di SPBU Anturan. Setelah itu Saksi Mudit
menyerahkannya pada Pelaku. Pelaku selanjutnya menyimpan
je rig en itu di bawah pohon dan tak lam a kem udian
memindahkannya di tumpukan kayu api di bawah kandang babi.

•

Selanjutnya Pelaku m elihat korban Luh Ngarti sedang
menggendong anaknya Rossa sambil menyiapkan mie instan
di dapur. Korban kemudian ke luar rumah, kesempatan itu
digunakan Pelaku untuk memalsukan Fortas ke dalam mie
instan yang belum dimasak. Setelah itu korban Luh Ngarti
kembali lagi di dapur, memasak mie, lalu memberikan sebagian
pada anggota keluarga lain, sedang ia sendiri memakan mie
tersebut bersama Gede Artana di dalam kamar. Tak lama, Pelaku
masuk ke dalam kamar menemukan keduanya sudah menjadi
mayat/tidak sadar di lantai sedang korban Rossa masih tertidur.
Lalu Pelaku meletakkan ketiganya berdampingan di atas tempat
tidur. Pelaku kemudian mengunci kamar, pada pukul 24.00
WITA, Pelaku kembali lagi sambil membawa jerigen berisi
bensin. Bensin tersebut disiramkan pada kamar Luh Ngarti lalu
pelaku memantikkan korek api sehingga terjadi kebakaran yang
menewaskan Luh Ngarti, Rossa dan Gede Artana serta
hangusnya rumah korban.

•

Perbuatan Pelaku didasari oleh rasa jengkel, marah dan dendam
karena korban Luh Ngarti tidak mendengarkan nasihat Pelaku
yang sangat keberatan atas hubungan asmara antara Luh Ngarti
dan Gede Artana (sopirnya) yang dipandang Pelaku sebagai
berselingkuhan (padahal Luh Ngarti telah bercerai dengan
suaminya sebelumnya yang juga merupakan ayah biologis
Rossa). Pelaku juga menganggap korban Luh Ngarti telah
menelantarkan putri semata wayangnya, Rossa. Korban juga
pernah memarahi dan mengusir Pelaku karena keberatan yang
disampaikannya.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP (dakwaan
kesatu) atau Pasal 187 ayat (1) dan ayat (3) KUHP (dakwaan kedua).
Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan bahwa pelaku telah
terbukti sengaja melakukan pembunuhan berencana sehingga
dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Pelaku dijatuhi pidana
19 tahun penjara. Pengadilan Tinggi D enpasar selanjutnya
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menguatkan Putusan PN Singaraja bahkan menghukum pelaku
dengan pidana 20 tahun penjara.
II. UNSUR-UNSUR PASAL 340
a.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP
1. Unsur Barang Siapa
Unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum.
Pelaku, Komang Candraya (Gloyah), adalah subyek hukum
pemegang hak dan kewajiban hukum. Dalam melakukan
perbuatannya pelaku dalam keadaan normal/waras sehingga
tiada dasar penghapus pidana berupa dasar pemaaf seperti
yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.
2. Dengan Sengaja,
Kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku mengetahui
perbuatannya serta mengehendaki akibat yang timbul atas
perbuatannya tersebut. Selain itu sebelum mengambil
tindakan itu pelaku sudah dapat membayangkan akibat yang
akan timbul namun tetap m elanjutkan niatnya dan
mengambil akibat yang timbul sebagai suatu risiko dari
perbuatannya yakni hilangnya nyawa orang lain. Dari faktafakta yang terungkap disertai keterangan para Saksi dan
petunjuk juga mendukung/turut membuktikan hal ini.
3. Dengan rencana terlebih dahulu
Bahwa Pelaku telah memikirkan dengan tenang dan
merencanakan perbuatannya (dengan waktu tertentu)
sebelum melakukan tindak pidana tersebut.
4. Menghilangkan nyawa orang lain.
Perbuatan Pelaku telah menyebabkan tewasnya Luh Ngarti,
Rossa dan Gede Artana.
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III. KOMENTAR dan ANALISIS
Menurut Pendapat saya, Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan
Tinggi Denpasar cukup tepat dalam menerapkan hukum. Namun
demikian ada beberapa hal yang akan dikomentari dan diberikan
analisis, antara lain :
1.

a. Untuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Terpidana
Komang Candrayasa alias Gloyoh, terhadap korban Luh
Ngarti dan Gede Arta alias Buyar telah tepat digunakan
rumusan yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP, yakni
sengaja melakukan pembunuhan berencana. Di mana
pembunuhan itu dilakukan dengan cara meracun para
korban dengan zat kimia berlabel Fortas. Hal ini didasari
oleh keterangan para Saksi, hasil pemeriksaan forensik
berupa Visum (Visum Et Reportum) yakni bahwa dalam
tubuh para korban terkandung racum Sianida yang cukup
tinggi, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku,
disertai dengan petunjuk yang ada. Saya berpendapat bahwa
ada asas pidana yang terlupakan yakni mengenai Gabungan
Tindak Pidana khususnya Cancursus Idelais Homogenus ,
karena Pelaku dengan 1 perbuatan telah m elanggar
ketentuan pidana 2 kali, yakni melakukan pembunuhan
berencana terhadap Luh Ngarti dan Buyar. Ketentuan ini
diatur di dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
Sehingga tentu berpengaruh pula terhadap stelsel
pemidanaan yang seharusnya digunakan.
b. Di sisi lain pelaku juga dicermati bahwa berdasarkan hasil
visum dilakukan oleh ahli forensik ditemukan bahwa
kedua korban tersebut masih dalam keadaan hidup ketika
dibakar oleh Pelaku, berdasarkan hasil pemeriksaan itu
dapat pula dikatakan bahwa Pelaku telah melakukan:
percobaan pembunuhan berencana dengan cara membakar
kedua korban yang masih hidup (Pasal 34 KUHP).
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Dim ana untuk perbuatan ini terhadap Pelaku dapat
diterapkan asas pidana berupa Gabungan Tindak Pidana
berbentuk Concersus Realis yang dirumuskan dalam Pasal
65 KUHP.
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2.

Atas perbuatan Pelaku pada korban Rossa telah tepat digunakan
Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana yang dilakukan
dengan cara membakar korban yang kala itu masih tertidur.
Jika dikaitkan dengan uraian No. 1 bagian a di atas maka untuk
ketiga korban dapat diterapkan Gabungan Tindak Pidana yaitu
Consursus Idealis. Selanjutnya dalam dakwaan dan/atau putusan
dapat ditulis melanggar Pasal 340 jo 63 KUHP. Terhadap
perbuatan Pelaku terhadap keponakannya Rossa, saya
berpendapat bahwa perbuatannya sangat kejam dan tidak
berperikemanusiaan. Karena anak tersebut tidak memiliki
kesalahan apapun terhadap Pelaku, namun kenapa Pelaku tega
merampas nyawa Rossa dengan cara membakarnya juga, pada
saat itu Pelaku dapat saja mengeluarkan Rossa dari kamar Luh
Ngarti.

3.

Selain telah melakukan pembunuhan berencana, Pelaku juga
membakar kamar yang akhirnya merambat ke seluruh rumah.
Atas perbuatan ini Pelaku dapat dikenai Pasal 187 KUHP
khususnya bagian ke-1 dan ke-2. Perbuatan tersebut dapat
membahayakan bahaya umum bagi barang dan bahaya maut
bagi orang lain. Bukan hanya bagi pemilik dan penghuni rumah
namun tetangga/orang lain yang tinggal berdekatan. Untuk itu
pada Pelaku dapat diancamkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 187
ke-1 dan ke-2 jo Pasal 65 KUHP.

4.

Jika dikaji lebih lanjut, Pelaku juga dapat dihukum atas
perbuatannya menghilangkan Saksi dan/atau barang bukti
sesuai Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, di mana perbuatan Pelaku
membakar kamar/rumah dapat dikategorikan sebagai perbuatan

penghilangan bukti-bukti atas kejahatan yang telah
dilakukannya.
Analisis di atas selanjutnya akan berpengaruh pada stelsel
pem idanaan yang sedianya diterapkan juga hukuman yang
dijatuhkan pada Pelaku. Walau demikian saya berpendapat bahwa
hukuman yang dijatuhkan oleh PN Singaraja dan PT Denpasar
beserta alasan pertimbangan penjatuhan hukuman telah cukup
memadai.
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PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PENIPUAN DENGAN MODUS VOUCHER IS I ULANG
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PENIPUAN DENGAN MODUS VOUCHER ISI ULANG

•

Jaksa mendakwa Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy alias
Oha Bin H. Masli dengan dakwaan sebagai berikut :
Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa
apabila saksi korban m enyerahkan uang sebagai
modal atau investasi setiap antara Rp. 88.000,- sampai
dengan Rp. 90.000,-, m aka setiap satu m inggu
kemudian akan diberi voucher isi ulang Simpati senilai
Rp. 100.000,- atau kalau tidak menerima Voucher isi
ulang Rp. 100.000,-, maka setiap minggunya akan diberi
keuntunggan antara Rp. 3 .000,- sam pai dengan
Rp. 7.500,-; dan uang modal atau investasi tersebut
sewaktu-waktu dapat diambil dengan memberitahukan
terlebih dahulu 1 (satu) minggu sebelumnya, yang
kesemuanya itu adalah hanya siasat Terdakwa.
Terdakwa mengatakan kepada korbannya, bahw a
tujuan pendirian CV. Cahaya Cemerlang sebagai badan
usaha adalah untuk mengelola dan menjalankan bisnis
atau usaha Voucher. Ternyata, CV. Cahaya Cemerlang
tidak bergerak dibidang pengadaan Voucher, dan
Terdakwa juga tidak mempunyai kontrak kerja dengan
PT. Telkomsel ataupun dengan PT. Magnus Global
Jakarta dalam usaha pengadaan Voucher untuk wilayah
Kalimantan Selatan.
Terhadap delik penipuan dengan modus operasi voucher
tersebut, Jaksa menuntut hukuman penjara selama 5
(lima) tahun 4 (empat) bulan.
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•

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding atas
perbuatan yang didakwakan Jaksa terhadap para Terdakwa,
antara lain adalah :
Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“penipuan yang dilakukan secara berulang kali”
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NO. 52/PID/2004/PTBJM
MENGUATKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
NO. 206/PID.B/2004/PNBBJM
DALAM PERKARA
Terdakwa

:

Azmi Taufani alias Jimmy alias Oha, Warga Negara
Indonesia, Umur 23 tahun, Tempat lahir Amuntai,
Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Tempat tinggal Jalan arta Kencana Rt. 26 No.
2 Gatot Subroto, BJM.

DAKWAAN :
PRIM AIR
Bahwa ia Terdakwa Azmi Taufani Alias Jimmy Alias Oha bin H.
Masli pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti
dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan
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Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun
2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Jl. Arta Kencana RT. 26
No. 2 Gatot Subroto Banjarmasin dan Jl. A. Yani Km. 5,5 Komplek
ABRI Blok A RT. 10 No. 6 Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau m artabat palsu, dengan tipu m uslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan
piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
tersebut diatas, dengan menggunakan CV, Cahaya Cemerlang, dengan
mengaku mempunyai kontrak pemasaran voucher isi ulang Simpati isi
Rp. 100.000,- dengan PT. Magnus Global yang beralamat di Jakarta,
dengan menunjukkan surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan
PT. Magnus Global untuk pemasaran voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,- dengan menjanjikan kepada para Saksi korban bahwa apabila
Saksi korban menyerahkan uang sebagai modal atau investasi setiap
antara Rp. 88.000,- sampai dengan Rp. 90.000,- maka setiap 1 (satu)
minggu kemudian akan diberi voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,atau kalau tidak menerima voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- maka
tiap minggunya akan diberi keuntungan antara Rp. 3.000,- sampai dengan
Rp. 7.500,- dan uang modal atau investasi tersebut sewaktu-waktu dapat
diambil dengan memberitahukan 1 (satu) minggu sebelumnya, yang
semuanya itu adalah hanya kata-kata bohong siasat Terdakwa saja supaya
para Saksi korban tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada
Terdakwa, dan diatas kata-kata bohong atau siasat Terdakwa tersebut
maka para Saksi korban tergerak untuk menyerahkan uangnya sebagai
modal atau investasi, yang diantara yaitu :
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Saksi H. Wahyu Akbar alias Wahyu bin Syamsudin Y.Q (aim),
pada sekitar bulan Desember 2002 telah menyerahkan uang sejumlah
kurang lebih Rp. 27.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus)
lembar, selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2003 juga telah
menyerahkan uangnya kepada Terdakwa guna keperluan yang sama
sampai berjumlah sekitar Rp. 3.500.000.000,- Namun sampai pada
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak memberikan keuntungan
usaha voucher kepada Saksi.
Saksi Eben Haizer Latul alias Eben bin Pieter Frederik Agustinus
Latul (aim), pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sekitar pukul
12.00 wita telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 179.550.000,kepada Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000, - sebanyak 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
lim a) lembar, uang mana milik Saksi sebesar Rp. 44.500.000,- milik
AbzerBozes Latul sebesar Rp. 45.000.000,- dan milik Ayu Subanu
sebesar Rp. 90.000.000,- dan sejak bulan Agustus 2003 Saksi tidak
mendapatkan keuntungan lagi.
Saksi M.Amror bin H. KhairuI Anwar, pada tanggal 4 Desember
2003 telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 198.000.000,- kepada
Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar, selanjutnya pada tanggal
18 D esem ber 2003 Saksi m enyerahkan uang sebesar Rp.
99.000. 000,- kepada Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar.
-
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Saksi M. Noor Ridho bin H. Zainal Abidin (aim), pada hari Jum ’at
tanggal 29 Agustus 2003 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah
Terdakwa di Jl. Arta Kencana RT. 26 No. 2 Gatot Subroto
Banjarmasin, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
sebesar Rp. 333.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100,000,- sebanyak 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) lembar,
selanjutnya pada bulan Oktober 2003 Saksi kembali menyerahkan

uang sebesar Rp. 166.500.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.850 (seribu
delapan ratus lima puluh) lembar, uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang milik H. Raihan
sebesar Rp. 373.100.000,- uang Iib sebesar Rp. 9.100.000,- uang
Joko sebesar Rp. 9.100.000,- uang Didit sebesar Rp. 9.000.000,uang Maman sebesar Rp. 9.100.000,- uang Hj. Laila sebesar Rp,
27.300.000, - uang Yuni sebesar Rp. 4.550.000,- dan uang Minah
sebesar Rp. 4.500.000,- Namun sejak bulan Nopember 2003
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Yusni Rahmatullah alias Amping bin H.M. Suhadi pada
bulan April 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal sebesar
Rp. 17.800.000,- untuk pembelian voucher Simpati isi ulang Rp.
100.000,
- sebanyak 200 (dua ratus) lembar, selanjutnya sampai
berjalan sekitar lima bulan Saksi kembali menyerahkan uang
sebanyak Rp. 1.154.330.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 12.970 (dua belas
ribu sembilan ratus tujuh puluh) lembar, uang mana temyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Saksi sebesar
Rp. 652.815.000,- uang milik A’an sebesar Rp. 97.900.000,- uang
Jumali sebesar Rp. 97.900.000,- uang Heri Saifullah sebesar Rp.
305.715.000, - Namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan.
Saksi Rustan bin Paraga, pada bulan April 2003 telah menyerahkan
uang sebagai modal untuk pembelian voucher Simpati isi ulang Rp.
100.000,
- dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 6.500,- per
minggu hingga sampai dengan bulan September modal yang telah
diserahkan Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.069.780.000,untuk pembelian voucher isi ulang simpati Rp. 100.000,- sebanyak
12.020 (dua belas ribu dua puluh) lembar, uang mana temyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Saksi dan
teman-temannya yakni Ippi, Saikhu, Yudi, Amat, Reza, Izai, Dodo,
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dan H a s b i, namun sejak
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

D e w a n t o , H ild a , F a h r u d in , R u s la n A r u l

Saksi Sayid Shalahuddin bin Sayid Achm ad, pada bulan
September 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal pembelian
secara bertahap sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 99.00p.000,untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak
1.100 (seribu seratus) lembar, dengan dijanjikan keuntungan sebesar
Rp. 5.000,- per minggu, yang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan uang milik Syarifah sebesar Rp. 9.000.000,uang Abdul Razak sebesar Rp. 9.000.000,- uang Parno sebesar
Rp. 36.000.000 dan uang milik Sayid Jalaluddin sebesar
Rp. 45.000.000,- Namun sejak pertengahan bulan Januari 2004
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Rachmad alias Aming bin Ibrahim, pada bulan Agustus 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga pada bulan
Januari 2004 mencapai jumlah sebesar Rp. 551.250.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 6.337
(enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar, dengan dijanjikan
keuntungan sebesar Rp. 7.500,- perminggu, uang mana ternyata
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Pahmi,
Jaid, Yudid, Ewa, Nova dan Sony. Namun sejak pertengahan bulan
Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi M. Yusuf alias Kodok bin H. Zaini, pada bulan April 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 405.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik Hellem Noor, Hasby, Rezza,
Akhmad Saikhu dan Rudi Fahriani Noor. Namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
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Saksi Abdurrahim bin Abdul Hakim, pada bulan September
2002 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 2.610.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp, 100.000,- uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Firnandi,
Robert, Heri, Anas, Abi, Amat, Hendra, Herman, Upi, Ucok,
Kusma, Ahmad, Mimif, Hamid, Upik, Ibai, Abdul Hakim,
Andre, Hatmi, Sulfi. Namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Fahrrurazie alias Fahrul bin H. Ahmad Surkati, sejak hari
Rabu tanggal 7 Oktober 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal
usaha pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara
bertahap sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 220.000.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000 Namun sejak bulan
Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Miftahuddin Anshari bin Fahrudin (aim), sejak bulan
Desember 2002 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga jumlah sebesar Rp. 1.692.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Chairil Anwar,
Joni, M. Hidayatullah, Roryadi, Didit, Alfi, Febriansyari, M.
Rizki dan Ilham. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Fahmiannoor bin Ahmad Fahruddin, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 3.261.250.000,- Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Yudi Darma bin Darmaji, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
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Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 360.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Drs. Hesselly bin Anden, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 7.800.480.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik Kariansyah Ariep, Ayus
Chesar,Saelewah dan Murdiyanto. Namun sejak bulan Desember
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Yuliansyah, S.Sos. bin Hadariah, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 930.250 000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi Ahmad Firdaus alias Firdaus bin H. Bachtiar, sejak bulan
Juni 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jum lah sebesar Rp. 382.500.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Norjanah,
Ahmad Tajudin, Novita, Pabian, Lukman, Bahtiah dan Rahman.
Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan.

-

Saksi Indra Setiawan alias Indra bin Bunadi, sejak bulan Mei
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 4.311.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan
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merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Isur, Yusuf,
Didi, dan Dari. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan.
Saksi H. Ahar bin H. Khaeran (aim), sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga jumlah
sebesar Rp. 615.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi H. Syarifuddin bin H. Zaini, sejak bulan September 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 216.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-, Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Rudianie alias Rudy bin H. Asmuni (aim), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 950.300.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-, Namun sejak
bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi H. Mastur alias H. Atur bin Ambri (aim), sejak tanggal 17
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebanyak modal usaha
pengadaan voucher isi ulang simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 300.300.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak
bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Syarief bin H. Imberansyah BA (aim), sejak tanggal 6
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 504.400.000,- untuk
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pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak
bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Hadi Rahman bin M. Rahmadi, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 236.700.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik M. Rizal, Suhaidi, Ami,
Mawardi, Rodin, Ny. Shapiah, Hamdani, Syarif, Khairuddin,
Sugiman dan Udin. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi Anshari bin H. Muhammad Husin (aim), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 814.000.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak
bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi Yusuf Firnandy, sejak tanggal 6 Nopember 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 31.500.000,- untuk pembelian voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan.

-

Saksi Noor Hidayat bin Drs. Syarkawi, sejak bulan Desember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 337.500.000,- untuk pembeliaan voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Desember 2003
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Amrullah alias Arul bin H. Marzuki, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
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mencapai jum lah sebesar Rp. 243.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Muhammad Tamjidi bin H. Bahruddin Daris, sejak bulan
Agustus 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 1.217.800.000,-. Namun
sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan.
Saksi Nazar Anugerah bin H. Hamdani, BA, sejak bulan Juni 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 426.790.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Oktober 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Ir. H. Kartiansyah Arief bin H. M. Idup, sejak bulan Juli
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 6.200.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Noviadi Waildane alias Onyeng bin Burhansyah, sejak bulan
Januari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar R p.760.375.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana
ternyata bukan milik Saksi sendiri melainkan juga milik delapan
orang teman Saksi. Namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberi keuntungan.
Saksi Abdus Samad bin Padlan, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah

249

sebesar Rp. 2.245.950.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan milik Saksi sendiri
melainkan juga milik keluarga dan teman-teman Saksi. Namun sejak
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Andry Irawan Prasatyo, sejak bulan Nopember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 280.350.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Nopember 2003
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
--

Saksi Abang Alfred Matrselo bin Yohanes Galiti, sejak bulan
Pebruari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehigga mencapai jum lah sebesar Rp. 1.372.800.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana
ternyata bukan milik Saksi sendiri melainkan juga milik temanteman Saksi yakni Fani, Aan, Ojan, Dewanto, Edy, Ambang,
M ika, Cupew, Herry, Adan, dan Fahri. Namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi M. Effendi bin H.M. Aini (aim), sejak bulan Januari 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 114.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan milik Saksi sendiri
melainkan juga milik teman-teman Saksi yakni Suluh dan Yansyah.
N am un sejak bulan N opem ber 2003 Terdakw a tidak lagi
memberikan keuntungan.
Saksi Novi Fahlevi bin Horman, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 751.338.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Oktober 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
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Bahwa Terdakwa dalam mendirikan CV. Cahaya Cemerlang yang
sebelumnya telah dikatakan kepada para Saksi korban adalah suatu badan
usaha yang Terdakwa kelola dalam menjalankan bisnis atau usaha
voucher dimaksud ternyata CV. Cahaya Cemerlang tidak bergerak di
bidang pengadaan voucher, dan Terdakwa ternyata tidak mempunyai
kontrak dengan PT. Telkomsel ataupun dengan PT. Magnus Global
Jakarta dalam usaha pengadaan voucher untuk wilayah Kalimantan
Selatan karena PT. Telkomsel hanya bekerja sama dengan Autorizet
Dealer atau Dealer resmi yang memiliki kontrak yang sah dengan PT.
Telkomsel untuk wilayah Kalimantan Selatan yakni Starindo, Jumbo
Seluler, Telesindo dan Eraphone, bahwa Terdakwa ketika diminta untuk
memberikan voucher ataupun fee oleh para Saksi korban sebagaimana
yang telah Terdakwa janjikan ternyata Terdakwa selalu beralasan bahwa
Terdakwa mengalami kendala keterlambatan pengiriman voucher yang
w aktunya bertepatan dengan Hari R aya Idul F itri, Terdakw a
menggunakan siasat atau tipu muslihat dengan mengulur-ulur waktu
ketika para Saksi korban ingin mengambil kembali uang modal yang
telah diserahkan, kepada Terdakwa* ,
Bahwa Terdakwa telah menggunakan kata-kata bohong dengan
mengatakan uang keuntungan usaha voucher yang Terdakwa berikan
kepada Saksi korban setiap minggu ternyata merupakan uang Saksi
korban sendiri yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak
dikelola oleh Terdakwa untuk keperluan usaha voucher sebagaimana
yang telah Terdakwa katakan sebelumnya melainkan Terdakwa telah
berbohong seolah-seolah uang Saksi korban yang diberikan kembali
setiap minggunya tersebut adalah keuntungan dalam usaha voucher yang
dijalankan Terdakwa, dan Terdakwa dalam pengadaan barang-barang
voucher tersebut ternyata tidak dari PT. Telkomsel ataupun PT. Magnus
Global Jakarta melainkan Terdakwa membeli voucher tersebut dari Linda
Ponsel Banjarmasin seharga Rp. 93.700,- sampai dengan Rp. 95.000,Bahwa uang dari para Saksi korban telah digunakan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Saksi
korban diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit mobil sedan merk Mazda
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RX 8 Nopol B 8514 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Nopol DA
7771 AC, 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Genio Nopol DA 7691
AC, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 3207
NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 cc, 1 (satu) unit sepeda
motor Honda CBR Nopol DA 3281 NT, 1 (satu) buah jam tangan merk
RIPCURL wama silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 92101 dan 1
(satu) unit CDJ merk Pioneer.
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi korban tersebut
mengalami kerugian yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih
Rp. 34.476.703.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari
Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana-dalam
pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
SUBSIDAIR
Bahwa ia Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy alias Oha bin H.
Masli pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan
PRIMAIR diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
tersebut diatas, dengan menggunakan CV. Cahaya Cemerlang, dengan
mengaku mempunyai kontrak pemasaran voucher isi ulang Simpati isi
Rp. 100.000,- dengan PT. Magnus Global yang beralamat di Jakarta,
dengan menunjukan surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan
PT. Magnus Global untuk pemasaran voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,- dengan menjanjikan kepada para Saksi korban bahwa apabila
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Saksi korban menyerahkan uang sebagai modal atau investasi' setiap
antara Rp. 88.000,- sampai dengan Rp. 90.000,- maka setiap L (satu)
minggu kemudian akan diberi voucher isi ulang Simpati isi Rp. 100.000,atau kalau tidak menerima voucher isi ulang Simpati Rp. 166.066,- maka
setiap minggunya akan diberi keuntungan antara Rp. 3.000,- sampai
dengan Rp. 7.500,- dan uang modal atau investasi tersebut sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan 1 (satu) minggu sebelumnya,
kemudian telah menerima uang nya sebagai modal atau, investasi yang
diserahkan dari para Saksi korban, yang diantaranya yaitu :
Saksi H. Wahyu Akbar alias Wahyu bin Syamsudin T.Q (aim),
pada sekitar bulan Desember 2002 telah menyerahkan uang sejumlah
kurang lebih Rp. 27.000.000,- kepada Terdakwa untuk!pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus)
lembar, selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2003 juga telah
menyerahkan uangnya kepada Terdakwa guna keperluan yang sama
sampai berjumlah sekitar Rp. 3.500.000.000,-. Namun sampai pada
. bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak memberikan keuntungan
usaha voucher kepada Saksi.
; > :u n
-

Saksi Eben Haizer Latul alias Eben bin Pieter Frederik Agustinus
Latul (aim), pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2003 sekitar pukul 12.00
Wita telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 179.550.000,- kepada
Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,sebanyak 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) lembar,
uang mana adalah milik Saksi sebesar Rp. 44.500.000,-milikAbzer
Bozes Latul sebesar Rp. 45.000.000,- dan milik Ayu Subanu sebesar
Rp. 90.000.000,- dan sejak bulan Agustus 2003 Saksi tidak
mendapatkan keuntungan lagi.

-

Saksi M, Abror bin H.khairul Anwar, pada tanggal 4 Desember
2003 telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 198.000.000,- kepada
Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar, selahjuthya pada tanggal
18 D esem ber 2003 Saksi m enyerahkan uang sebesar Rp.
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99.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar.
Saksi M. Noor Ridho bin H. Zainal (aim), pada hari jum'at tanggal
29 Agustus 2003 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah
Terdakw a di Jl. A rta K encana RT.26 N o.2 Gatot Subroto
Banjarmasin, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
sebesar Rp. 333.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 3.700 (tiga ribu tujuh ratus rupiah)
lembar, selanjutnya pada bulan Oktober 2003 Saksi kembali
menyerahkan uang sebesar Rp. 166.500.000,- kepada Terdakwa
untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak
1.850 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) lembar, uang mana
ternyata bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang
milik H. Raihan sebesar Rp. 373.100.000,- uang Iib sebesar
Rp. 9 .100.000,- uang Hj. Laila sebesar Rp. 27.300.000,- uang Yuni
sebesar Rp. 4.550.000,- dan uang Minah sebesar Rp. 4.500.000,-.
N am un sejak bulan N opem ber 2003 T erdakw a tidak lagi
memberikan keuntungan.
-
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Saksi Yusni Rahmatullah alias Amping bin FLM.Suhadi, pada
bulan April 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal sebesar
Rp. 17.800.000,- untuk pembelian voucher Simpati isi Rp. 100.000,sebanyak 200 (dua ratus) lembar, selanjutnya sampai berjalan sekitar
lim a bulan Saksi kem bali m enyerahkan uang sebesar
Rp. 1.154.330.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 12.970 (dua belas ribu
sembilan ratus tujuh puluh) lembar, uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Saksi sebesar
Rp. 652.815.000,- uang milik A’an sebesar Rp. 97.900.000,- uang
Jumali sebesar Rp. 97.900.000,- uang Heri Saifullah sebesar
Rp. 315.715.000,-. Namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.

Saksi Rustan bin Praga, pada bulan April 2003 telah menyerahkan
uang sebagai modal untuk pembelian voucher Simpati isi Rp.
100.000, - dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 6.500 per
minggu, hingga sampai dengan bulan September modal yang telah
diserahkan Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.069.780.000,untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak
12.020 (dua belas ribu dua puluh rupiah) lembar, uang mana ternyata
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Saksi
dan teman-temannya yakni Ippi, Saikhu, Yudi, Amat, Reza, Izai,
Dodo, Dewanto, Hilda, Fahrudin, Ruslan Arul dan Hasbi. Namun
sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan.
Saksi Sayid Shalahuddin bin Sayid Achm ad, pada bulan
September 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal pembelian
secara bertahap sehingga mencapai jumlah sebesar Rp; 99.000.000,untuk pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak
1.100 (seribu seratus) lembar, dengan dijanjikan keuntungan sebesar
Rp. 5.000,- perminggu, uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan uang milik Syarifah sebesar Rp. 9.000.000,uang. A bdul R azak sebesar Rp. 9.000.000,- uang P arn o
Rp. 36.000.000,- dan uang milik Sayid Jalaluddin sebesar Rp.
45.000. 000,-. Namun sejak pertengahan bulan Januari 2004
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Rachmad alias Aming bin Ibrahim, pada bulan Agustus 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga pada bulan
Januari 2004 mencapai jumlah sebesar Rp. 551.250.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 6.337
(enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar, dengan dijanjikan
keuntungan sebesar Rp. 7.500,- perminggu, uang mana ternyata
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Pahmi,
Jaid, Yudid, Ewa, Nova dan Sony. Namun sejak pertengahan bulan
Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
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Saksi M. Yusuf alias Kodok bin H. Zaini, pada bulan April 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 405.000.000,- untuk pembelian voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan
uang Saksi sendiri melainkan juga milik Hellem Noor, Hasby,
Rezza, Ahmad Saikhu dan Rudi Fahruddin Noor. Namun
sejak bulan Nopember 2003 tersangka tidak lagi memberikan
keuntungan.
Saksi Abdurrahim bin Abdul Hakim, pada bulan September
2002 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 2.610.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Firnadi,
Robert, Heri, Anas, Abi, Amat, Hendra, Herman, Upi, Ucok,
Kusma, Ahmad, Mimif, Hamid, Upik, Ibai, Abdul Hakim,
Andre, Hatmi, Sulfi. Namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Fahrurrazie alias Fahrul bin H. Ahmad Surkati sejak hari
Rabu tanggal 7 Oktober 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal
usaha pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara
bertahap sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 220.000.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak
bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi Miftahuddin Anshari bin Fahrudin (aim), sejak bulan
Desember 2002 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 1.692.000.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana
ternyata bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik
Chairil Anwar, Joni, M. Hidayatullah, Roryadi, Didit, Alfl
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Febriansyari, M. Rizki dan Alham. Namun sejak bulan Desember
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Fahmiannoor bin Ahmad Fahruddin, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 3.261.250.000,-, Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Yudi Darma bin Darmaji, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 360.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberi keuntungan.
Saksi Drs. Hessely bin Anden, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 7.800.480.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik Kariansyah Ariep, Ayus
Chaesar, Saelewah dan Murdianto. Namun sejak bulan Desember
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Yuliansyah,S.Sos bin H adariah, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mancapai
jumlah sebesar Rp.930.250.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Desember 2002 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Ahmad Firdaus alias Firdaus bin H. Bachtiar sejak bulan
Juni 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp.382.500.000,- untuk pembelian voucher
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isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp.382.500.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik Norjanah, Ahmad Tajudin,
Novita, Pabian, Lukman, Bahtiah dan Rahman. Namun sejak
bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Indra Setiawan alias Indra bin Bunadi, sejak bulan Mei
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jum lah sebesar Rp.4.311.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Isur, Yusuf,
Didi dan Dari. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi H. Ahar bin H. Khaeran (aim.), sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp.615.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi H. Syarifuddin bin H. Zaini, sejak bulan September 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 216.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.

-

Saksi Rudiane alias Rudy bin H. Asmuni (aim), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah Rp. 950.300.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Januari
2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

258

Saksi H. Mastur alias H. Atur bin Ambri (aim), sejak tanggal 17
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah Rp. 300.300.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Syarief bin H. Imberansyah BA (aim), sejak tanggal 6
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak
bulan desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Hadi Rahman bin M. Rahmadi, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp, 236.700.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan merupakan uang
Saksi sendiri melainkan juga milik M. Rizal, Suhaidi, Ami,
Mawardi, Rodin, Ny. Sharipah, Hamdani, Syarif, Khairuddin,
Sugiman dan Udin. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Anshari bin H. Muhammad Husin (aim), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 814.000.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak
bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Yusuf Firnandy, sejak tanggal 6 Nopember 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 31.500.000,- untuk pembelian voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan.

Saksi Noor Hidayat bin DrS. Syarkawi, sejak bulan Desember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 337.500' 000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
-

Saksi Amrullah alias Arul bin H. Marzuki, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 243.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Muhammad Tamjidi bin H. Bahruddin Daris, sejak bulan
Agustus 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 1.217.800.000,-. Namun
sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan.
Saksi Nazar Anugerah bin H. Hamdani, BA, sejak bulan Juni 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 426.790.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan Oktober 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Ir. H. Kartiansyah Arief bin H.M. Idup, sejak bulan Juli
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga
mencapai jumlah sebesar Rp. 6.200.000.000,- untuk pembelian
voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.

-
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Saksi Noviodi Waildane alias Onyenk bin Burhansyah sejak bulan
Januari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha

pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jum lah sebesar Rp. 760.375.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana
ternyata bukan milik Saksi sendiri melainkan juga milik delapan
orang teman Saksi. Namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Abdus Samad bin Padlan, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 2.245.950.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan milik Saksi sendiri
melainkan juga milik keluarga dan teman-teman Saksi. Namun sejak
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi A ndry Iraw an Prasatyo, sejak bulan Nopember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 280.350.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- Namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi Ambang Alfred M atrselo bin Yohanes Galiti, sejak bulan
Februari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal usaha
pengadaan voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap
sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 1.372.800.000,- untuk
pembelian voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang mana
ternyata bukan milik Saksi sendiri melainkan juga milik temanteman Saksi yakni Fani, Aan, O jan, Dewanto, Edy, A m bang,
M ika, Cupew, H erry, A dan dan F ah ri. Namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan.
Saksi M. Effendi Bin H. M. Aini (aim), sejak bulan Januari 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai
jumlah sebesar Rp. 114.000.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
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Simpati Rp. 100.000,- uang mana ternyata bukan milik Saksi sendiri
melainkan juga milik teman-teman Saksi yakni Suluh dan Yansyah.
N am un sejak bulan N opem ber 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan.
Saksi Novifahlevi bin Horman, sejak bulan Desember 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- secara bertahap sehingga mencapai jumlah
sebesar Rp. 751.338.000,- untuk pembelian voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan Oktober 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan.
Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari para Saksi korban
yang seharusnya dipergunakan untuk usaha pengadaan voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak
dipergunakan untuk usaha pengadaan voucher isi ulang Rp. . 100.000,melainkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri
tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Saksi korban diantaranya
untuk membeli 1 (satu) unit mobil sedan merk Mazda RX 8 Nopol B
8514 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Nopol DA 7771 AC, 1
(satu) unit mobil sedan merk Honda Genio Nopol DA 7691 AC, 1 (satu)
unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 3207 NQ, 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha Trail 80 cc, 1 (satu) unit sepeda motor CBR Nopol
DA 3281 NT, 1 (satu) buah jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1
(satu) buah HP merk Nokia tipe 92101 dan 1 (satu) unit CDJ merk Pioneer.
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi korban tersebut
mengalami kerugian yang secara keseluruhannya berjumlah kurang lebih
Rp. 34.476.703.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari
Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
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Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2004 No. Reg Perk
: PDM - 189/B/RMS/03.04 yang menuntut agar Pengadilan Negeri
memutuskan :
1.

Menyatakan Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy alias Oha bin
H. Masli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana BEBERAPA PENIPUAN melanggar pasal 378
KUHP yo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR
penuntut umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy
alias Oha bin H. Masli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.

Dengan mendasarkan pada pasal 46 KUHP menyatakan barang bukti
berupa :
-

Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta
rupiah);

-

1 (satu) unit mobil sedan merk Mazda RX 8 No.pol B 8514 GG ;

-

1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass No.Pol DA 7771 AC +
BPKB an. Fuad R ifani;

-

1 (satu) unit CDJ merk Pioneer ;

-

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol DA
3207 N Q ;

-

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 cc ;

-

1 (satu) buah buku tabungan BCA + Kartu ATM paspor BCA
an. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri + Kartu ATM
Mandiri an. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI + Kartu ATM Plus BNI
an. Azmi Taufani;
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-

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega + Kartu ATM Mega
Pass an. Azmi T au fan i;

-

1 (satu) buah kartu ATM Visa BCA an. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah kartu ATM Super Kasa BII an. Citra Ayu PM ;

-

1 (satu) buah kartu ATM BCA Card an. Azmi Taufani;

dikembalikan kepada Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy bin
H. Masli, sesuai dengan pasal barang bukti tersebut disita.
-

1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R No.pol DA 3281 NT ;

-

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR No. pol DA
3281 NT an. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda C BR No.Pol DA
3281 NT an. Azmi Taufani + faktur pembelian sepeda motor
honda CBR ;

dikembalikan kepada Saksi Drs. H. Ahmad Riadi, sesuai dengan
asal barang bukti tersebut disita ;
-

1 (satu) unit mobil merk Honda Genio warna abu metalik No.pol
DA 7691 AC No. Rangka : MHRSRM 4 MPFSR 00125 dan
No. Mesin : F 16 S 401246 ;

-

1 (satu) lembar STNK m obil H onda Genio an. Satrio
W ibow o;

-

1 (satu) buah jam tangan merk RIP CURL warna silver ;

-

1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 92101 ;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Firdaus, sesuai dengan asal
barang bukti tersebut disita ;
-

1 (satu) buah BPKB mobil sedan merk Mazda RX 8 No.pol. B
8514 GG an. M. Erfan ;

dikembalikan kepada Saksi H. N orhin sesuai dengan barang bukti
tersebut disita ;
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-

1 (satu) unit rumah tipe 180 yang terletak di Jl. A.Yani Km.
6.700 Komplek Bunyamin Permai II Banjarmasin.

dikembalikan kepada Saksi H. Benyamin. sesuai dengan asal barang
bukti tersebut diatas.
4.

Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding tanggal 21 Juni
2004 No. 10/Pid.B/Bdg/2004/PN. Bjm dan akta permintaan banding
tanggal 22 Juni 2004 No. 10/Pid.B/Bdg/2004/PN.Bjm, masing-masing
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata bahwa
Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
tanggal 17 Juni 2004 No. 206/Pid.B/2004/PN.Bjm dan permintaan band
ing tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Banjarmasin kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juni 2004 No. 10/Pid.B/Bdg/
2004/PN.Bjm ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan
surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal
5 Juli 2004 masing-masing N o .: W12.DB.HN.Bdg.01.10-1778 dan No.
W12DB.HN.Bdg.01.10.1779 ;
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang serta telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum
Terdakwa dengan sempurna, oleh karenanya permintaan banding tersebut
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama
berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan, barang bukti dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juni
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2004 No. 206/Pid.B/2004/PN.Bjm yang dimintakan banding Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama
sudah tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu segala alaan
dan pertim bangan tersebut diam bil-alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara
ini ;
Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin tanggal 17 Juni 2004 No. 206/Pid.B/2004/PN.Bjm yang
dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka
menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
Mengingat akan pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
MENGADILI
Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum tersebut.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juni
2004 No. 206/Pid.B/2004/PN.Bjm.
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
TANGGAL 17 JUNI 2004
TERHADAP PERKARA
NO. 206-PID/B/2004/PN.BJM

Terdakwa: Azmi Taufani Alias Oha bin H. Masli, Warga Negara
Indonesia, Umur 23 tahun, Tempat lahir Amuntai, Jenis
kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat
ginggal Jalan Arta Kencana Rt. 26 No. 2 Gatot Subroto.
BJM.
DAKWAAN:
PRIMAIR:
Bahwa ia Terdakwa Azmi Taufani alias JIMY alias Oha bin H.
Masli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti
dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan
Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara
tahun 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di Jl. Arta
Kencana Rt. 26 No. 2 Gatot Subroto Banjarmasin dan Jl. A. Yani Km.
5,5 Komplek ABRI Blok A Rt. 10 No. 6 Banjarmasin atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri B anjarm asin, dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
m em beri hutang maupun m enghapuskan piutang, beberapa
perbuatan yang harus,dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana
pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:
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Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
tersebut di atas, dengan menggunakan CV. Cahaya Cemerlang, dengan
mempunyai kontrak pemasaran Voucher isi ulang Simpati Isi Rp.
100.000,- dengan menjanjikan kepada para Saksi korban menyerahkan
uang sebagai modal atau investasi setiap antara Rp. 88.000,- sampai
dengan Rp. 90.000,- maka setiap 1 (satu) minggu kemudian akan diberi
Voucher isi ulang Simpati isi Rp. 100.000,- atau kalau tidak menerima
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- maka Setiap minggunya akan
diberi keuntungan antara Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 7.500,- dan
uang modal atau investasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dengan
memberitahukan 1 (satu) minggu sebelumnya, yang kesemuanya itu
adalah hanya kata-kata bohong atau siasat Terdakwa Saja supaya para
Saksi korban tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa,
dan atas kata-kata bohong atau siasat Terdakwa tersebut maka para Saksi
korban tergerak untuk menyerahkan uangnya sebagai modal atau
investasi, yang di antaranya yaitu :
-

Saksi H. Wahyu Akbar alias Wahyu bin Syamsudin T.Q (Aim.)
pada sekitar bulan Desember 2002 telah menyerahkan uang sejumlah
kurang lebih Rp. 27.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus)
lembar selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2003 juga telah
menyerahkan uang kepada Terdakwa guna keperluan yang sama
sampai berjumlah sekitar Rp. 3.500.000.000,- namun sampai pada
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak memberikan keuntungan
usasha Voucher kepada S aksi;

-

Saksi Eben Hazer Latul alias Eben bin Pieter Frederik Agustinus
Latul (Aim.) pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sekitar pukul
12.00 Wita telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 179.550.000,kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- sebanyak 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima) lembar, uang mana adalah milik Saksi sebesar Rp. 44.500.000,milik Abzer Bozes Latul sebesar Rp. 45.000.000,- dan milik Ayu
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Subanu sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- dan sejak bulan Agustus
2003 Saksi tidak mendapatkan keuntungan lagi ;
Saksi M. Abror bin H. KhairuI Anwar pada tanggal 04 Desember
2003 telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 198.000.000,- kepada
Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar, selanjutnya pada tanggal
18 D esem ber 2003 Saksi m enyerahkan uang seb esar
Rp. 99.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.100 (seribu seratus)
lem bar;
Saksi M. Noor Ridho bin H. Zainal Abidin (Aim.) pada hari Jumat
tanggal 29 Agustus 2003 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah
Terdakwa di Jl. Arta K encana Rt. 26 No. 2 Gatot Subroto
Banjarmasin, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
sebesar Rp. 333.000.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000, sebanyak 3.700 lembar selanjutnya pada bulan
Oktober 2003 Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.
166.500.000, - kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima
puluh) lembar, uang mana ternyata bukan uang Saksi sendiri
melainkan uang milik H. Raihan sebesar Rp. 373.100.000,- Uang
Iib sebesar Rp. 9.100.000,- uang Joko sebesar Rp. 9.100.000,- uang
Didit sebesrRp. 9.000.000,- uang Maman sebesar Rp. 9.100.000,uang Hj. Laila sebesar Rp. 27.300.000,- uang Yuni sebesar Rp.
4.550.000,
- dan uang Minah sebesar Rp. 4.500.000,- namun sejak
bulan N opem ber 22003 Terdakw a tidak lagi m em berikan
keuntungan ;
Saksi Yusni Rahmatullah alias Amping bin H.M. Suhadi (Aim.)
pada bulan April 2003, telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi sebesar Rp. 17.800.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang
Sim pati Rp. 100.000,- sebanyak 200 lem bar selan ju tn y a
sampai berjalan sekitar lima bulan Saksi kembali menyerahkan
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Rp. 1.154.330.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000 sebanyak 12.970 (Dua belas ribu
sembilan ratus tujuh puluh) lembar, uang mana ternyata uang Saksi
sendiri sebesar Rp. 652.815.000,- dan uang milik Aairsebesar Rp.
97,900.000,- uang Jumaii sebesar Rp. 97.900.000,- uang Heri
Syaifullah sebesar Rp. 305.715.000,- namun sejak bulan Nopember
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
-

Saksi Rustan bin Paraga pada bulan April 2003, telah menyerahkan
uang sebagai modal atau investasi sebesar Rp. 1.069.780.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 12.020
lembar uang mana ternyata bukan uang Saksi sendiri melainkan
uang milik teman-teman Saksi yaitu Ippi, Saikhu, Yudi, Amat,
Reza, Izal, Dodo, Dewanto, Hilda, Fahrudin, Ruslan, Arul dan
Hasbi namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;

-

Saksi Sayid Salahuddin bin Sayid A chm ad, pada bulan
September 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi sebesar Rp. 99.000.000,- untuk pembelian Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.100,- lembar uang mana
ternyata bukan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Syarifah,
sebesar Rp. 9.000.000,- uang Abdul Razak sebesar Rp. 9.000.000,Uang Parno sebesar Rp. 36.000.000,- dan uang milik Syaid
Jalaluddin sebesar Rp. 45.000,- namun sejak bulan Januari 2004
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Rachmad alias Aming bin Ibrahim, pada bulan Agustus
2003, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sebesar Rp. 551.250.000,- untuk pembelian Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 6.337 lembar dengan
dijanjikan keuntungan Rp. 7.500,- per minggu uang mana ternyata
bukan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Pahmi, Jaid, Yudid,
Ewa, Nova dan Sony namun sejak pertengahan bulan Januari 2004
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
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Saksi M. Yusuf alias Kodok bin H. Zaini, pada bulan April 2003,
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sebesar Rp. 405.000.00,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- sebanyak 4.050 lembar uang mana ternyata bukan
uang Saksi sendiri melainkan uang milik Hellem Noor, Hasby,
Rezza, Ahmad Saikhu dan Rudi Rahriani Noor namun sejak
pertengahan bulan Nopember 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan ;
Saksi Abdulrahman bin Abdul Hamik, pada bulan September 2002
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sebesar Rp. 2.610.000.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 26.200 lembar uang mana ternyata
bukan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Firnandi, Robert,
Heri, Anas, Abi, Amat, Hendra, Herman, Upi, Ucok, Kusmo,
Ahmad, Mimif, Hamid, Ufik, Ibai Abdul Hakim, Andre, Hatmi
dan Sulfi namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Fahrurrazie alias Farul bin H. Ahmad Surkati, pada
Rabu tanggal 7 Oktober 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal
atau investasi secara bertahap sehingga m encapai seb esar
Rp. 220.000.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Miftahuddin Anshari bin Fahrudin (Aim.), sejak bulan
Desember 2002 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai seb esar
Rp. 1.692.000.000,- untuk pembelian Vooucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- uang tersebut bukan merupakan uang Saksi melainkan
juga milik Chairil Anwar, Joni, M. Hidayatullah, Roryadi, Didit,
Alfi, Febriahsyafi, M. Rizki dan Alham, namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
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Saksi Yudi Dharma bin D arm aji, sejak bulan April 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 360.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-. Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
-

Saksi Drs. Hessely bin Anden, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 7.800.480.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut bukan
merupakan uang Saksi melainkan juga milik Kariansyah Arief,
Ayus Chesaiy Saelewah dan Murdiyanto. Namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Yuliansyah, SOS bin Hadariah, sejak bulan Nopember 22003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 930.250.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Ahmad Firdaus alias Firdaus bin H. Bachtiar, sejak bulan
Juli 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 382.500.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik
Norjanah, Ahmad Tajudin, Nivita, Pabian, Lukman, Bahtiah
dan Rahman, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Indra Setiawan alias Indra bin Bunadi, sejak bulan Mei
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 4.311.000.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Isur,
Yusuf, Didi dan Dari, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
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Saksi H. A har bin H. K haeran (Aim.), sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 615.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi H. Syarifuddin bin H. Zaini, sejak bulan September 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 216.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Rudianie alias Rudy bin H. Asmuni (Aim.), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai seb esar
Rp. 950.300.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Desemer 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;
Saksi H. M asrur alias H. A tu r bin A m bri (Aim.) sejak tanggal 17
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai seb esar
Rp. 300.300.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Desemer 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Syarief bin H. Im beransyah BA (Aim.), sejak tanggal 6
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai seb esar Rp.
504.400.000, - untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Hadi Rahm an bin M. Rahm adi, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkanruang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp, 236.700.000,-untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut bukan
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merupakan uang Saksi sendiri malainkan juga milik M. Rizal,
Suhaidi, Ami, Mawardi, Rodin, Ny. Shapiah, Hamdani, Syarif,
Khairuddin, Sugiman dan Udin namun sejak bulan Desember 2003
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Yusuf Firnandi, sejak tanggal 6 Nopember 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 31.500.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
-

Saksi Noor Hidayat bin Drs. Syarkawi, sejak bulan Desember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 337.500.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Amrullah alias AruI bin H. Marzuki, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 243.000.000,- untuk
pem belian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun
sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan ;
Saksi Muhammad Tamjidi bin H. Bahruddin Daris, sejak tanggal
6 Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar Rp.
1.217.800.000, - untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;

-
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Saksi Nazar Anugerah bin H. Hamdani, BA, sejak bulan Juli 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 426.790.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan Oktober
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

Saksi Noviodi Waldaine alias Onyenk bin Burhansyah, sejak
bulan Januari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar
Rp. 760.375.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Abdus Samad bin Padlan, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 2.245.950.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Andri Irawan Prasatyo, sejak bulan Nopember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 280.350.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Ambang Alfred Matrselo bin Yohanes Galiti, sejak bulan
Pebruari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 1.372.800.000,untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang
tersebut bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik
Fani, Aan, Ojan, Dewanto, Edy, Ambang, Mika, Cupew, Hery,
Adan dan Fahri, namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi M . Effendi bin H.M. Aini (Aim.), sejak bulan Januari 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 114.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.Q00,- uang tersebut bukan
merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Suluh dan
Yansyah, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;

-

Saksi Novi Fahlevi bin Horman, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 751.338.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan Oktober
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

Bahwa Tedakwa dalam mendirikan CV. Cahaya Cemerlang yang
sebelumnya telah dikatakan kepada Saksi korban adalah suatu Badan
Usaha yang Terdakwa kelola dalam menjalankan bisnis atau usaha
Voucher dimaksud ternyata CV. Cahaya Cemerlang tidak bergerak
di bidang pengadaan Voucher, dan Terdakwa ternyata tidak mempunyai
kontrak dengan PT. Telkomsel ataupun dengan PT. Magnus Global
Jakarta dalam usaha pengadaan Voucher untuk wilayah Kalimantan
Selatan karena PT. Telkomsel hanya bekerja sama dengan Autorized
Dealer atau dealer resmi yang memiliki kontrak yang sah dengan PT.
Telkomsel untuk wilayah. Kalimantan Selatan yakni Starindo, Jumbo
Seluler Telesindo dan Eraphone, bahwa Terdakwa ketika diminta untuk
memberikan voucher ataupun fee oleh para Saksi korban sebagaimana
yang telah Terdakwa janjikan ternyata Terdakwa selalu beralasan bahwa
Terdakwa mengalami kendala keterlambatan pengiriman voucher yang
waktunya bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Terdakwa menggunakan
siasat atau tipu muslihat dengan mengulur-ulur waktu ketika para Saksi
korban ingin mengambil kembali uang modal yang telah diserahkan
kepada Terdakwa;
Bahwa Terdakwa telah menggunakan kata-kata bohong dengan
mengatakan uang keuntungan usaha Voucher yang Terdakwa berikan
kepada Saksi korban setiap minggu ternyata merupakan uang Saksi
korban sendiri yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak
dikelola oleh Terdakwa untuk keperluan usaha voucher sebagaimana
yang telah Terdakwa katakan sebelumnya melainkan Terdakwa telah
berbohong seolah-olah uang Saksi korban yang diterimakan kembali
setiap minggunya tersebut adalah keuntungan dalam usaha voucher yang
dijalankan Terdakwa, dan Terdakwa dalam pengadaan barang-barang
berupa voucher tersebut ternyata tidak dari PT. Telekomsel ataupun
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PT. Magnus Global Jakarta melainkan Terdakwa membeli voucher
tersebut dari Linda Ponsel Banjarmasin seharga Rp. 93.700,- sampai
dengan Rp. 95.000,-;
Bahwa uang dari para Saksi korban telah digunakan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Saksi
korban di antaranya untuk membeli 1 (satu) unit mobil sedan merk Mazda
RW 8 Nopol. B 8514 GG, 1 (satu) unit mobil DaihatsuExpas Nopol DA
7771 AC, 1 (satu) unit mobil sedang merk Hodna Genio Nopol DA 7691
AC, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 3207
NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 CC, 1 (satu) unit sepeda
motor Honda CBR Nopol DA 3281 NT, 1 (satu) buah jam tangan merk
Rip Curi warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 921 Oi dan 1
(satu) unit CDJ merk Pioneer ;
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi korban tersebut
mengalami kerugian yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih
Rp. 34.476.703.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh enam
juta tujuh ratus tiga rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
DAKWAAN
SUBSIDAIR:
Bahwa ia Terdakwa Azmi Taufani Alias Jimmy Alias Oha bin H.
Masli waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair
di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merupakan
beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
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Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
tersebut di atas, dengan menggunakan CV. Cahaya Cemerlang, mengaku
dengan mempunyai kontrak pemasaran Voucher isi ulang Simpati isi
Rp. 100.000,- dengan PT. Magnus Global yang beralamat di Jakarta
dengan menunjukkan surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan
PT. Magnus Global untuk pemasaran voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,- dengan menjanjikan kepada para Saksi korban bahwa apabila
Saksi korban menyerahkan uang sebagai modal atau investasi setiap
antara Rp. 88.000,- sampai dengan Rp. 90.000,- maka setiap 1 (satu)
minggu kemudian akan diberi voucher isi ulang Simpati isi Rp. 100.000,atau kalau tidak menerima voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- maka
setiap minggunya akan diberi keuntungan antara Rp. 3.000,- sampai
dengan Rp. 7.500,- dan uang modal atau investasi tersebut sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan l(satu) minggu sebelumnya,
kemudian setelah menerima uangnya sebagai modal investasi yang
diserahkan dari para Saksi korban yang di antaranya yaitu :
Saksi H. Wahyu Akbar alias Wahyu bin Syamsudin T.Q (Aim.)
pada sekitar bulan Desember 2002 telah menyerahkan uang sejumlah
kurang lebih Rp. 27.000.000,- kepada Terdakwa untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus)
lembar selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2003 juga telah
menyerahkan uang kepada Terdakwa guna keperluan yang sama
sampai berjumlah sekitar Rp. 3.500.000.000,- namun sampai pada
bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak memberikan keuntungan
usasha Voucher kepada Saksi ;
-
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Saksi Eben Haizer Latul alias Eben bin Pieter Frederik Agustinus
Latul (Aim.) pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sekitar pukul
12.00 Wita telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 179.550.000,kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,- sebanyak 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima) lembar, uang mana adalah milik Saksi sebesar Rp. 44.500.000,milik Abzer Bozes Latur sebesar Rp. 45.000.000,- dan milik Ayu

Subanu sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- dan sejak bulan Agustus
2003 Saksi tidak mendapatkan keuntungan lagi ;
Saksi M. A bror bin H. K hairul A nw ar pada tanggal 04 Desember
2003 telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 198.000.000,- kepada
Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar, selanjutnya pada tanggal
18 D esem ber 2003 Saksi m enyerahkan uang seb esar Rp.
99.000. 000,- kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar ;
Saksi M. Noor Ridho bin H. Zainal Abidin (Aim.) pada hari Jumat
tanggai 29 Agustus 2003 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah
Terdakwa di Jl. Arta K encana Rt. 26 No. 2 Gatot Subroto
Banjarmasin, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
sebesar Rp. 333.000.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000, sebanyak 3.700 lembar selanjutnya pada bulan
Oktober 2003 Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.
166.500.000, - kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima
puluh) lembar, uang mana ternyata bukan uang Saksi sendiri
melainkan uang milik H. R aihan sebesar Rp. 373.100.000,- Uang
Iib sebesar Rp. 9.100.000,- uang Joko sebesar Rp. 9.100.000,- uang
Diditsebesr Rp: 9.000.000,-uang M am an sebesar Rp. 9.100.000,uang Hj. Laila sebesar Rp. 27.300.000,- uang Yuni sebesar Rp.
4.550.000,
- dan uang M inah sebesar Rp. 4.500.000,- namun sejak
bulan N opem ber 22003 Terdakw a tidak lagi m em berikan
keuntungan ;
Saksi Yusni Rahm atullah alias Amping bin H.M. Suhadi (Aim.)
pada bulan April 2003, telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi sebesar Rp. 17.800.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang
Simpati Rp, 100.000,- sebahyak 200 lembar selanjutnya sampai
berjalan sekitar lima bulan Saksi kembali menyerahkan Rp.
1.154.330.000, - kepada Terdakwa untuk pembelian Voucher isi ulang
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Simpati Rp. 100.000 sebanyak 12.970 (Dua belas ribu sembilan ratus
tujuh puluh) lembar, uang mana ternyata uang Saksi sendiri sebesar
Rp. 652.815.000,- dan uang milik Aan sebesar Rp. 97.900.000,uang Jumali sebesar Rp. 97.900.000,- uang Heri Syaifullah sebesar
Rp. 305.715.000,- namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Rustan bin Paraga pada bulan April 2003, telah menyerahkan
uang sebagai modal atau investasi sebesar Rp. 1.069.780.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 12.020
lembar uang mana ternyata bukan uang Saksi sendiri melainkan
uang milik teman-teman Saksi yaitu Ippi, Saikhu, Yudi, Amat,
Reza, Izal, Dodo, Dewanto, Hilda, Fahrudin, Ruslan, Arul dan
Hasbi namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan;
Saksi Sayid Salahuddin bin Sayid Achmad, pada bulan Septem
ber 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
sebesar Rp. 99.000.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar uang mana ternyata bukan uang
Saksi sendiri m elainkan uang m ilik Syarifah, sebesar Rp.
9.000.000,- uang Abdul Razak sebesar Rp. 9.000.000,- Uang
Parno sebesar Rp. 36.000.000,- dan uang milik Syaid Jalaluddin
sebesar Rp. 45.000,- namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
-
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Saksi Rachmad alias Aming bin Ibrahim, pada bulan Agustus
2003, telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sebesar Rp. 551.250.000,- untuk pembelian Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 6.337 lembar dengan
dijanjikan keuntungan Rp. 7.500,- per minggu uang mana ternyata
bukan uang Saksi sendiri melainkan uang milik Pahmi, Jaid, Yudid,
Ewa, Nova dan Sony namun sejak pertengahan bulan Januari 2004
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

Saksi M. Yusuf alias Kodok bin H. Zaini, pada bulan April 2003,
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sebesar Rp. 405.000.00,- untuk pembelian Voucher isi uang Simpati
Rp. 100.000,- sebanyak 4.050 lembar uang mana ternyata bukan
uang Saksi sendiri melainkan uang milik Hellem Noor, Hasby,
Rezza, Ahmad Saikhu dan Rudi Rahriani Noor namun sejak
pertengahan bulan Nopember 2004 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan ;
Saksi A bdulrahm an bin A bdul H am ik, pada b u lan
September 2002 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sebesar Rp. 2.610.000.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- sebanyak 26.200
lembar uang mana ternyata bukan uang Saksi sendiri melainkan
uang milik Firnandi, Robert, Heri, Anas, Abi, Amat, Hendra,
Herman,Upi, Ucok, Kusmo, Ahmad, Mimif, Hamid, Ufik, Ibai
Abdul Hakim, Andre, Hatmi dan Sulfi namun sejak bulan Januari
2004 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Fahrurrazie alias Fahrul bin H. Ahmad Surkati, pada Rabu
tanggal 7 Oktober telah menyeahkan' uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar Rp.
220.000. 000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000, - namun sejak bulan Januari 2004 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Miftahuddin Anshari bin Fahrudin (Aim.), sejak bulan
Desember 2002 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secra bertahap sehingga m encapai seb esar Rp.
1.692.000. 000,- untuk pembelian Vooucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- uang tersebut bukan merupakan uang Saksi melainkan
juga milik Chairil Anwar, Joni, M. Hidayatullah, Roryadi, Didit,
Alfi, Febriansyari, M. Rizki dan Alham, namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
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-

Saksi Yudi Dharma bin Darmaji, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 360.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Drs. Hessely bin Anden, sejak bulan April 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 7.800.480.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut bukan
merupakan uang Saksi melainkan juga milik Kariansyah Arief,
Ayus Chesar, Saelewah dan Murdiyanto, namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Yuliansyahs. SOS bin Hadariah, sej ak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 930.250.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Ahmad Firdaus alias Furdaus bin H. Bachtiar, sejak bulan
Juli 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 382.500.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut
bukan merupakan uang Saksi sendiri m elainkan juga milik
Norjanah, Ahmad Tajudin, Nivita, Pabian, Lukman, Bahtiah
dan Rahman, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;

-

Saksi Indra Setiawan alias Indra bin Bunadi, sejak bulan Mei
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 4.311.000.000,- untuk
pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut
bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik Isur,
Yusuf, Didi dan Dari, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
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Saksi H. Anwar bin H. Khaerah (Aim.), sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 615.000.000,- untuk
pem belian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun
sejak bulan Desemer 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan ;
Saksi H. Syarifuddin bin H. Zaini, sejak bulan September 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 216.000.000,- untuk
pem belian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun
sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan ;
Saksi Rudianie alias Rudy bin H. Asmuni (Aim.), sejak bulan
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar
Rp. 950.300.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan;
Saksi H. Masrur alias H. Atur Bin Ambri (Aim.) sejak tanggal 17
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar
Rp. 300.300.000,- untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak
lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Syarief bin H. Imberansyah BA (Aim.), sejak tanggal 6
Nopember 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar Rp.
504.400.000, - untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Hadi Rahman bin M. Rahmadi, sejak bulan Nopember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
283

sehingga mencapai sebesar Rp. 236.700.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut bukan
merupakan uang Saksi sendiri malainkan juga milik M. Rizal,
Suhaidi, Ami, Mawardi, Rodin, Ny. Shapiah, Hamdani, Syarif,
Khairuddin, Sugiman dan Udin namun sej ak bulan Desember 2003
Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Yusuf Firnandi, sejak tanggal 6 Nopember 2003 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 31.500.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Noor Hidayat bin Drs. Syarkawi, sejak bulan Desember 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 337.500.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
-

Saksi Amrullah alias Arul bin H. Marzuki, sejak bulan Nopember
2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara
bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 243.000.000,- untuk
pem belian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun
sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan
keuntungan;

-

Saksi Muhammad Tamjidi bin H. Bahruddin Daris, sej ak tanggal
6 Nopember 2003 telah menyerahkan uaiig sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar Rp.
1.217.800.000, - untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;

-

Saksi Nazar Anugerah bin H. Hamdani, BA, sejak bulan Juli 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 426.790.000,- untuk pembelian
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Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan Oktober
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Noviodi Waldaine alias Onyenk bin Burhansyah, sejak
bulan Januari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau
investasi secara bertahap sehingga m encapai sebesar Rp.
760.375.000, - untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,
- namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
Saksi Abdus Samad bin Padlan, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 2.245.950.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Andri Irawan Prasatyo, sejak bulan Nopember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 280.350.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan
Nopember 2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi Ambang Alfred Matrselo bin Yohanes Galiti, sejak bulan
Pebruari 2003 telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi
secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp. 1.372.800.000,untuk pembelian Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang
tersebut bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan juga milik
Fani, Aan, Ojan, Dewanto, Edy, Ambang, Mika, Cupew, Hery,
Adan dan Fahri, namun sejak bulan Nopember 2003 Terdakwa
tidak lagi memberikan keuntungan ;
Saksi M. Effendi bin H.M. Aini (Aim.), sejak bulan Januari 2003
telah menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 114.000.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- uang tersebut bukan
merupakan suang Saksi sendiri melainkan juga milik Suluh dan
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Yansyah, namun sejak bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan keuntungan ;
-

Saksi Novi Fahlevi bin H orm an, sejak bulan Desember 2002 telah
menyerahkan uang sebagai modal atau investasi secara bertahap
sehingga mencapai sebesar Rp. 751.338.000,- untuk pembelian
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun sejak bulan Oktober
2003 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan ;

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari para Saksi korban yang
seharusnya dipergunakan untuk usaha Voucher ulang Simpati Rp.
100.000,- namun oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Saksi
korban di antaranya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Sedan Merk
Mazda RX 8 No.pol. B 8514 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expas
No.pol D A 7771 AC, 1 (satu) unit mobil Sedan Merk Honda Genio No.pol
DA 7691 AC, 1 (satu) unit sepedas motor Kawasaki Ninja RR No.pol
DA 3207 NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 CC, 1 (satu)
unit sepeda motor Honda CBR No.pol DA 3281 NT, 1 (satu) buah jam
tangan merk Rip Curi warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe
9210i dan 1 (satu) unit CDJ merk Pionerr ;
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi korban tersebut
mengalami kerugian yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih
Rp. 34.476.703.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari
Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 Jo. Pasar 65 ayat (1) KUHP ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
1.

Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2.

1 (satu) unit mobil Sedan merk Mazda RX 8 No. Pol. B 8514 GG ;
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3.

1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass No. Pol. DA 7771 AC + BPKB
An. Fuad R ifani;

4.

1 (satu) uni CDJ merk Pioneer ;

5.

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol. DA 3207
NQ;

6.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 cc ;

7.

1 (satu) buah buku tabungan BCA + Kartu ATM . Paspor BCA An.
Azmi Taufani;

8.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri + ATM Mandiri An.
Azmi Taufani;

9.

1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI + kartu ATM Plus BNI An.
Azmi Taufani;

10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega + kartu ATM Mega Pass
An. Azmi Taufani
11. 1 (satu) buah kartu ATM Visa BCA An. Azmi Taufani;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Super Kasa BII An. Citra Ayu PIVI;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Card An. Azmi Taufani;
14. 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR 150 R No. Pol. DA 3281
NT;
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR No. Pol. DA 3281
NT An. Azmi Taufani;
16. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR No. Pol. DA 3281
NT An. Azmi Taufani + Faktur pembelian sepeda motor Honda
CBR;
17. 1 (satu) unit mobil merek Honda Genio wama abu metalik No.
Pol. DA 7691 AC No. Rangka MHRSRM4MPFSR00125 dan No.
Mesin : F16S401246 ;
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18. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Genio An. Satrio Wibowo ;
19. 1 (satu) buah jam tangan merk Rip Curi warna silver ;
20. 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 921011 ;
21. 1 (satu) buah BPKB mobil sedan merk Mazda RX 8 No. Pol. 8514
GG An. M. Erfan ;
22. 1 (satu) unit rumah tipe 180 yang terletak di Jl. A. Yani Km. 6.700
Komplek Bunyamin Permai II Banjarmasin ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SaksiSaksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi-Saksi mana di
bawah sumpah pada pokoknya mem berikan keterangan sebagai
berikut:
1.
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Saksi H. Wahyu Akbar Alias Wahyu bin Syamsudin ;
-

Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam berita acara di
Kepolisian sudah benar semua ;

-

Bahwa, Saksi ada hubungan kirim Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu ;

-

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2002 di rumah Terdakwa
Jl. Arta Kencana Rt. 26 No. 2 Banjarmasin Saksi menyerahkan
uang Rp. 27.000.000,- untuk 300 lembar Voucher Simpati isi
ulang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa dan secara berlanjut
sampai dengan bulan Juli 2003 uang yang diserahkan kepada
Terdakwa untuk bisnis Voucher mencapai 3 Milyar lebih atau
Rp. 3.500.000.000,- yang mana uang tersebut sebagian milik
teman Saksi. Uang tersebut sebagian langsung diterima oleh
Terdakwa dan sebagian lagi diterima oleh teman Terdakwa yaitu
Sdr. Elmo, Novi dan Samad yang di saksikan oleh Terdakwa
sendiri;

-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk bisnis Voucher
kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri menjanjikan
keuntungan Rp. 4.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- perlembar
setiap minggunya;

-

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnisnya dengan
mempergunakan CV. Cahaya Cemerlang milik Terdakwa dan
Terdakwa sendiri sebagai Direkturnya ;
Bahwa uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada
awalnya selalu dibayar selama 1 tahun, 2 bulan, namun sejak
bulan Nopember 2003 Terdakwa tindak membayar lagi
keuntungan dan setelah ditanyakan Terdakwa menjawab
“tenang aja om” ;

-

Bahwa setelah keuntungan macet Saksi bermaksud untuk
menarik modalnya namun oleh Terdakwa dijawab sabar dulu
dan selanjutnya Terdakwa susah untuk dihubungi;

-

Bahwa semula Saksi merasa diuntungkan tetapi ternyata
akhirnya dirugikan karena modal yang Saksi berikan tidak
dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;
2.

Saksi Abdurrahim bin H. Abdul H akim ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-;

-

Bahwa pada sekitar bulan September 2002 di rumah Terdakwa
Jl. Arta Kencana Rt. 26 No. 2 Banjarmasin Saksi telah
menyerahkan uang Rp. 16.000.000,- kepada Terdakwa dan
secara berlanjut sampai dengan bulan Desember 2002 uang yang
diserahkan kepada Terdakwa mencapai untuk bisnis Voucher
mencapai Rp. 2.620.000.000,- yang mana uang tersebut
sebagian milik teman-teman Saksi dan uang sejumlah tersebut
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diterima oleh Terdakwa ;
-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang bisnis Voucher (modal)
sew aktu-w aktu dapat diam bil dengan memberitahukan
seminggu sebelumnya;

-

B ahwa Terdakwa menj alankan bisni snya dengan menggunakan
CV. Cahaya Cemerlang miliknya sendiri;

-

Bahwa setahu Saksi harga Voucher isi ulang Simpati Rp.
100.000,- dari Telkomsel Rp. 93.000,Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada awalnya
selalu dibayar dengan lancar namun mengalami kemacetan sejak
bulan Desember 2003 Terdakwa tidak lagi membayar lagi
keuntungan sehingga Saksi bermaksud untuk menarik modalnya
namun oleh Terdakwa tidak dipenuhi dengan beralasan banyak
yang menarik modal untuk itu bersabar dulu ;
Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa bisnis Voucher
Terdakwa sering jalan-jalan dengan mobil mewah milik
Terdakwa dan Saksi pernah diberitahu kalau uang dari para In
vestor telah digunakan Terdakwa untuk membayar keuntungan
dan kepentingan Terdakwa sendiri;

-

Bahwa Saksi merasa ditipu karena bisnis tidak jalan lagi dan
Terdakwa janji-janji melulu akan mengembalikan modal tapi
tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkannya dan tidak keberatan ;
3.

Saksi M. Noor Ridho bin H. Zainal Abidin ;
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun tidak
ada hubungan keluarga;
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-

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2003 di rumah
Terdakwa di Jalan Arta Kencana Rt. 26 No. 2 Gatot Subroto
Banjarmasin Saksi telah menyerahkan uang Rp. 333.000.000,kepada Terdakwa, kemudian pada awal Oktober 2003 Saksi
menyerahkan lagi uangnya sebesar Rp. 165.500.000,- untuk
bisnis Voucher yang mana tersebut sebagian milik teman-teman
dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa ;

-

Bahwa Saksi mengetahui bisnis Voucher yang dilakukan
Terdakwa dari saudara Aming dan Saksi sendiri bergabung
karena melihat teman-teman bisnis Voucher banyak yang sukses;

-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang bisnis Voucher karena
kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya seharga Rp.
90.000, - dan Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp.
4.000, - perlembar setiap minggunya ;

-

Bahwa uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada
awalnya lancar dibayar namun sejak bulan Nopember 2003
tidak membayar lagi keuntungan, sehingga Saksi bermaksud
menarik modalnya namun oleh Terdakwa tidak dipenuhi dan
hanya janji-janji saja;

-

Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena uang modal
meskipun telah diberitahu sebelumnya akan ditarik tetapi uang
modal tidak dikembalikan Terdakwa dan keuntungannya juga
tidak dibayar la g i;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan;
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4.

-
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Saksi Sayid Shalahuddin bin Sayid Achmad ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena adanya hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-

-

Bahwa pada Bulan September 2003 di rumah Terdakwa Jl. Arta
Kencana Rt. 26 No. 02 Gatot Subroto Banjarmasin Saksi telah
menyerahkan uang Rp. 99.000.000,- kepada Terdakwa untuk
bisnis Voucher mencapai sekitar Rp. 4.000.000.000, yang mana
uang tersebut sebagian milik teman-teman Saksi dan uang
sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa ;

-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk bisnis Voucher
kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri menjanjikan bahwa
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya
seharga Rp. 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,dan Terdakwa akan memberikan
keuntungan Rp. 4.000,- perlembar setiap minggunya ;

-

Bahwa Terdakwa dalam bisnisnya menggunakan CV. Cahaya
Cemerlang milik Terdakwa;

-

Bahwa uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada
awalnya selalu dibayar dengan lancar namun sejak bulan Januari
2004 Terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga
Saksi berm aksud untuk m enarik modalnya namun oleh
Terdakwa tidak dipenuhinya;

-

Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah kontrak Terdakwa
dengan pihak Telkomsel dan oleh Terdakwa dijawab memang
mempunyai kontrak dengan Telkomsel dan Terdakwa pernah
menunjukkan fotocopy surat kontrak antara Terdakwa dengan
PT. Magnus G lobal;

Bahwa Saksi pernah ingin mengetahui tentang sebenarnya bisnis
yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu tertutup ;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahuii kalau uang dari para Investor itu
digunakan Terdakwa membayar keuntungan dan untuk kepentingan
sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
5.

Saksi Rachmad Alias Aming bin Ibrahim ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun tidak
ada hubungan keluarga;

-

Bahwa pada bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Januari
2004 di rumah Terdakwa Jl. Arta Kencana Rt. 26 No. 02 Gatot
Subroto Banjarmasin Saksi telah menyerahkan uang Rp.
551.250.000,- kepada Terdakwa untuk bisnis Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- yang mana uang tersebut sebagian milik
teman-teman Saksi dan uang sejumlah tersebut diterima oleh
Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk bisnis Voucher
tersebut karena Terdakwa menjanjikan bahwa Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya seharga Rp. 87.500,dan Terdakwa akan m em berikan keuntungan aw alnya
Rp. 10.000,- perlembar setiap minggunya kemudian berubah
menjadi Rp. 6.000,- dan berubah lagi menjadi Rp. 4.000,-

-

Bahw a Terdakwa m endapatkan Voucher dengan cara
mengambil dari Toko di Pai Satu Banjarmasin dan Saksi pernah
disuruh untuk mengambilnya;

-

Bahwa uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada
awalnya selalu dibayar dengan lancar namun sejak Januari 2004
Terdakwa tidak membayar lagi keuntungan sehingga Saksi
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bermaksud untuk menarik modalnya namun oleh Terdakwa
tidak dipenuhinya dengan jawaban n an ti;
-

Bahwa Saksi mengadu ke Polisi karena merasa dirugikan ;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang dari Investor itu
digunakan untuk membayar keuntungan, beli mobil, beli sepeda
motor dan lain-lain kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan fee yang sebenarnya Rp. 6.000,- bukan Rp. 10.000,perlembar;
6.
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Saksi Indra Setiawan Alias Indra bin B unadi;
-

Bahwa keterangan Saksi yang memuat dalam berita acara
pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semua ;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun tidak
ada hubungan keluarga;

-

Bahwa pada bulan Mei 2003 di rumah Terdakwa Jl. Arta
Kencana Rt. 26 No. 02 Gatot Subroto Banjarmasin Saksi telah
menyerahkan uang Rp. 9.000.000,- kepada Terdakwa kemudian
secara bertahap sampai dengan Bulan Nopember 2003 uangnya
disetorkan kepada Terdakwa untuk bisnis Voucher mencapai
sekitar Rp. 4.000.000.000,- yang mana uang tersebut sebagian
milik teman-teman Saksi dan uang sejumlah tersebut diterima
oleh Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa juga janjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk bisnis Voucher
kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya seharga Rp.
90.000, - dan Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp.
4.000, - per lembar setiap minggunya ;

-

Bahwa uang keuntungan yang dijanjikan Terdakwa selalu
dibayar dengan lancar, namun sejak bulan Nopember 2003,
Terdakwa tidak membayar lagi keuntungan sehingga Saksi
bermaksud mengambil modal tersebut tetapi oleh Terdakwa
tidak dipenuhinya dengan alasan libur menjelang lebaran dan
ada permasalan kuota;

-

Bahwa ketika diminta membayar keuntungan dan penarikan
modal, Terdakwa pernah menyatakan mempunyai kontrak
dengan pihak lain dan surat kontrak tersebut ditunjukan tetapi
tidak membaca isinya;

-

Bahwa dengan uang modal Terdakwa tidak m em bayar
keuntungan lagi oleh karena isu Saksi merasa dirugikan dan
mengadu ke P olisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
7.

Saksi Fahrurrazie alias Fahrul bin H. Ahmad Surkati;
-

Bahw a keterangan Saksi term uat dalam B erita A cara
Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semua ;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-

-

Bahwa pada awal Nopember 2003 di rumah Terdakwa Jl. Arta
Kencana Rt. 26 No. 02 Gator Subroto Banjarmasin, Saksi telah
menyerahkasn uang Rp. 360.000,- kepada Terdakwa untuk
bisnis Voucher yang mana uang tersebut sebagian milik temanteman Saksi dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh
Terdakwa;

-

Banwa pada tahap selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp.
73.000.000,- kepada Terdakwa untuk bisnis Voucher tersebut;

-

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang modal sewaktu-waktu dapat
diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;
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-

Bahwa Saksi tertarik dengan menyerahkan uang untuk bisnis
Voucher kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bahwa
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya
seharga Rp. 89.000,- sampai dengan Rp. 90.000,-;

-

Bahwa Saksi pada awalnya lancar menerima Voucher dari
Terdakwa tetapi kem udian m acet dan diganti dengan
keuntungan uang Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,perlembar Voucher setiap minggunya, namun pada akhir bulan
Desember 2003 tidak menerima lagi baik barang maupun
keuntungan uang dari Terdakwa dengan alasan karena liburan
bulan puasa, mau tutup bulan dan menjanjikan nanti akan
diselesaikan ;

-

B ahwa Saksi pernah meminta kembali uang modal yang disetor
Saksi kepada Terdakwa tetapi oleh Terdakwa dikatakan uang
tersebut telah disetor Terdakwa ke Jakarta ;

-

Bahwa kemudian Saksi melaporkan atau mengadu ke Polisi
karena merasa ditipu Terdakwa ;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang dari para Investor
itu digunakan Terdakwa untuk membayar keuntungan dan untuk
kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
8.
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Saksi Fahmiannoor bin Ahmad Fahrudin ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus
2003 waktu itu Saksi ikut undangan acara perkawinan Terdakwa
selanjutnya mengadakan hubungan bisnis Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-

-

B ahwa pada awal bulan Nopember 2003 di rumah Terdakwa di
Jl. Arta Kencana Rt. 26 N. 02 Gatot Subroto Banjarmasin, Saksi
telah menyerahkan uang Rp. 200.000,- untuk bisnis Voucher

dan kemudian sampai dengan bulan Desember 2003 uang yang
diserahkan kepada Terdakwa mencapai Rp. 3.261.250.000,yang mana uang tersebut sebagian milik teman-teman Saksi
dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa ;
-

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang modal sewaktu-waktu dapat
diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk visnis Voucher
kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- setiap lembarnya seharga Rp.
90.000,- dan jika tidak menerima kartu Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000 maka Saksi akan diberikan keuntungan
uang sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,perlembamya setiap minggunya;

-

Bahwa pada awalnya Saksi lancar menerima keuntungan yang
dijanjikan namun pada waktunya sejak awal Januari 2004 Saksi
tidak menerima lagi keuntungan uang dari Terdakwa ;

-

Bahwa Saksi pernah meminta uang modal yang disetor tetapi
oleh Terdakwa tidak diberikan ;

-

Bahwa Terdakwa dalam menjanlankan bisnis Voucher dengan
mempergunakan CV. Cahaya Cemerlang ;

-

Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
9.

Saksi Yuliansyah S.SOS bin Hadriah ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-

-

Bahwa pada bulan Agustus 2003 di rumah Terdakwa Jl. Arta
Kencana Rt. 26 No. 02 Gatot Subroto Banjarmasin Saksi telah
mehyerahkasn uang Rp. 26.000.000 untuk bisnis Voucher
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kemudian pada bulan Nopember 2003 Saksi menyerahkan lagi
Uang kepada Terdakwa Rp. 930.250.000,- yang mana uang
tersebut sebagian dari uang teman-teman Saksi dan uang
sejumlah itu diterima sendiri oleh Terdakwa ;
-

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang modal sewaktu-waktu dapat
diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang untuk bisnis Voucher
kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,-setiap lembarnya seharga antara
Rp. 87.500 sampai dengan Rp. 90.000,- sedangkan harga
Voucher dipasarkan pada waktu berkisar Rp. 95.000,-

-

Bahwa pada awalnya Saksi lancar menerima Voucher dari
Terdakwa tetapi untuk selanjutnya Saksi hanya diberi
keuntungan uang Rp. 5.000,- perlembar setiap minggunya dan
hal tersebut akhirnya macet juga ;

-

B ahwa Saksi pemah meminta uang modal yang disetor tersebut
tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan dengan alasan menunggu
giliran;

-

Bahw a Terdakwa telah m enjanjikan bisnisnya dengan
menggunakan CV. Cahaya Cemerlang dan Terdakwa pemah
menyatakan kepada Saksi ada kontrak dengan Magnus G lobal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
10. Saksi Ahmad Firdaus Alias Firdaus bin H. Bachtiar;
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-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-

-

Bahwa sejak bulan Juni 2003 sampai dengan September 2004
di mmah Terdakwa Jl. Arta Kencana Rt. 26 No. 02 Gatot Subroto
B anjarm asin, Saksi telah m enyerahkan uang sebesar

Rp. 482.000,- untuk bisnis Voucher yang mana uang tersebut
sebagian milik keluarga dan teman-teman Saksi dan uang
sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa ;
-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat diambil dan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Saksi tertarik menyerahkan uang tersebut karena
Terdakwa menjanjikan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,setiap lembarnya seharga Rp. 95.000,-, sedangkan kalau dijual
lagi seharga Rp. 93.500,-;

-

Bahwa pada awalnya Saksi lancar menerima Voucher Simpati
dari Terdakwa namun selanjutnya tidak lancar dan Saksi diberi
keuntungan berupa uang Rp. 4.000,- sampai dengan
Rp. 5.000,- perlembar setiap minggunya dan hal tersebut
akhirnya macet ju g a ;

-

Bahwa Saksi hanya 6 kali menerima Voucher dan 15 kali
keuntungan uang dari Terdakwa ;

-

Bahwa karena baik keuntungan uang maupun penyerahan
barang telah macet waktu Saksi meminta uang yang disetor
tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan ;

-

Bahwa Saksi merasa ditipu, dirugikan oleh Terdakwa selain
uang modal juga mobil Honda Genio No. Pol. DA 7691 AC,
milik keluarga Saksi disita oleh Polisi padahal mobil itu dibeli
dari saudara Azmi alias Jim m y dan tidak ada kaitannya dengan
perkara in i;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
11. Saksi Drs. Hessely bin Anden ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2003 karena
ada hubungan bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,namun tidak ada hubungan keluarga ;
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-

Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah
saudara H endra dan Iw an yang juga ada hubungan bisnis
Voucher dengan Terdakwa ;

-

Bahwa Saksi ikut bisnis Voucher yang dikelola Terdakwa
awalnya pada bulan Mei 2003 melalui saudara Iwan dan sampai
dengan bulan Oktober 2003 uang yang disetorkan kepada
Terdakwa melalui saudara Iw an mencapai Rp. 1.700.000.000,untuk 19.900 Voucher berarti harga Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- perlembamya Rp. 90.000,- dan Saksi akan diberi
Voucher atau keuntungan Rp. 4.000,- perlembamya ;

-

Bahwa pada awalnya bisnis tersebut lancar namun pada bulan
Oktober 2003 bisnis tersebut mengalami kemacetan ;

-

Bahwa karena penyerahan Voucher isi ulang Simpati dan
keuntungan uang yang dijanjikan Terdakwa macet, maka Saksi
meminta modal uang milik Saksi kepada Terdakwa tetapi hingga
sekarang belum dibayar sehingga Saksi merasa ditipu oleh
Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang modal sewaktu-waktu dapat
diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahw a Saksi m erasa d itip u oleh Terdakwa sehingga
mengadukan ke Polisi;

-

Bahwa Terdakwa pernah menyatakan Voucher tersebut
diperoleh Terdakwa dari Jakarta ;
Bahwa Terdakwa m enyatakan supaya Saksi sabar dulu
karena modal yang Saksi serahkan akan dikembalikan Terdakwa
dan katanya Terdakw a ia punya D eposito sebesar
Rp. 10.000.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
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12. Saksi H. Mastur alias Atur bin Am beri;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan
bisnis Voucher dengan Terdakwa, awalnya Saksi diperkenalkan
oleh saudara H. Rustam ;

-

Bahwa Saksi ikut bisnis Voucher yang dikelola oleh Terdakwa
awalnya pada tanggal 17 Nopember 2003, uang diserahkan
kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.400.000,- yang diterima oleh
Terdakwa di Kantor Terdakwa Jl. Arta Loka No. 26 Rt. 02 Gatot
Subroto Banjarmasin dengan harga Rp. 100.000,- perlembamya
Rp. 91.000,- dan Saksi akan diberi keuntungan Rp. 4.000,perlembar setiap minggunya;

-

Bahwa Saksi pernah m enerim a keuntungan sebesar
Rp. 13.200.000,- selama satu bulan namun berikutnya m acet;

-

Bahwa Saksi tertarik untuk bisnis Voucher karena jan ji
Terdakwa yang menyatakan harga Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- selembarnya Rp. 91.000,- atau karena akan diberi
keuntungan sebesar Rp. 4.000,- perminggunya untuk satu
lembar Voucher dan Terdakwa juga menjanjikan uang modal
dapat diambil dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa setelah keuntungan macet Saksi pernah datang kepada
Terdakwa meminta kembali modal yang Saksi berikan, namun
Terdakwa beralasan karena kiriman barang dari Jakarta tidak
ada dan ternyata uang modal tidak dikembalikan ;

-

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa ditipu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
13. Saksi Noor Hidayat bin Drs. Syarkawi;
-

Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember
2003 ;
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-

Bahwa uang yang saya tanam untuk mengindent Voucher
kepada Terdakwa sebanyak Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga
puluh tujuh juta rupiah) untuk 5.000 Voucher ;

-

Bahwa fee yang telah diterima oleh Saksi sebanyak ± 5.000
lembar Vouucher;

-

Bahwa harga Voucher yang dibayarkan kepada Saksi 1 lembar
adalah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

-

Bahwa kemudian Saksi mendapat fee/keuntungan sebanyak
Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

-

Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa ditipu ;

-

Bahwa modal Saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh
Terdakwa dengan alasan sabar pasti nanti uang saudara saya
kembalikan kata Terdakwa;

-

Bahwa benar sampai sekarang modal Saksi tersebut tidak dapat
ditarik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
14. Saksi Yusni Rahmatullah Alias Amping bin H.m. Subadi;
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-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak April 2003 karena
ada hubungan bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-

-

Bahwa Saksi ikut bisnis Voucher karena diajak oleh Terdakwa
pada waktu itu bertemu di Jalan Belitung Banjarmasin ;

-

Bahwa Saksi ikut berbisnis Voucher yang dikelola Terdakwa
awalnya bulan April 2003 dan uang yang Saksi serahkan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 170.800.000,- dan secara berlanjut
mencapai Rp. 1.104.320.000,- dimana uang tersebut sebagian
milik teman-teman Saksi yang diserahkan di Kantor Terdakwa
Jl. Arta Loka Gatot Subroto Banjarmasin dengan harga Voucherr

isi ulang Simpati Rp. 100.000,- perlembarnya Rp. 89.000,- atau
Saksi akan diberi keuntungan Rp. 5.000,- perlembarnya dalam
setiap minggunya;
-

Bahwa Saksi pernah menerima Voucher sebanyak tiga kali
selanjutnya Saksi menerima keuntungan berupa uang namun
sejak bulan Oktober 2003 m acet;

-

Bahwa Saksi tertarik bisnis Voucher karena janji Terdakwa yang
menyatakan harga Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,seharga Rp. 95.000,- atau akan diberi keuntungan sebesar
Rp. 5.000,- perlembar setiap minggunya dan Terdakwa juga
menjanjikan bahwa uang modal sewaktu-waktu dapat diambil
dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa katanya Terdakwa mempunyai kontrak dengan PT.
Telkomsel;

-

Bahwa setelah keuntungan dan m enarik modal, nam un
Terdakwa beralasan nanti dulu karen akan ada perpanjangna
kontrak dengan PT. Telkomsel, namun sampai sekarang tidak
ada realisasinya;

-

Bahwa atas kejadian itu Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa ata s keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak
keberatan danmembenarkannya, kecuali masalah pemberian keuntungan
yang macet paa bulan Nopember 2003, karena pada tanggal 25 Januari
2004 Saksi masih diberi keuntungan (fee).
15. Saksi Muhammad Tamjidi bin H. Bahrudin ;
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2003
karena ada hubungan bisnis Voucher isi ulang Sim pati
Rp. 100.000,-

-

Bahwa Saksi ikut bisnis Voucher karena Terdakwa yang
mengajak dan pada awal bulan Agustus 2003 uang yang
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diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- dan
secara berlanjut sampai dimana uang tersebut sebagian milik
teman-teman Saksi yang diserahkan di Kantor Terdakwa Jl. Arta
Loka Gatot Subroto Banjarmasin dengan harga Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- perlembamya Rp.89.000,- dan
Saksi akan diberi keuntungan Rp. 5.000,- sampai dengan Rp.
5.500,- perlembamya dalam setiap minggunya ;
-

Bahwa Saksi pernah menerima keuntungan namun pada bulan
Nopember 2003 m acet;

-

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnisnya dengan
menggunakan CV. Cahaya Cemerlang yang bergerak di bidang
Aksesoris Hand Phone ;

-

Bahwa Saksi tertarik untuk bisnis Voucher karena janji
Terdakwa yang menyatakan harga Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- seharta Rp. 89.000,- atau akan diberi keuntungan
sebesar Rp. 5.000,- per minggunya untuk satu lembar Voucher
dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa uang modal sewaktuwaktu dapat diambil dengan memberitahukan seminggu
sebelumnya;

-

Bahwa katanya Terdakwa ia mempunyai kontrak dengan
PT. Telkomsel;
Bahwa setelah keuntungan macet Saksi pemah datang kepada
Terdakwa untuk meminta keuntungan dan menarik modal,
namun sampai sekarang tidak dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali masalah
pemberian keuntungan yang macet pada Bulan Nopembr 2003, karena
pada bulan Januari 2004 Terdakwa masih memberikan keuntungan.
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16. Saksi M. Effendi alias Pendi bin H.m. Aini (A im .);
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2003, karena
ada hubungan bisnis Voucher Rp. 100.000,-

-

Bahwa Saksi ikut bisnis yang dikelola Terdakwa awalnya bulan
Januari 2003 dan waktu itu Saksi m enyerahkan uang
Rp. 18.000.000,- kepada Terdakwa dan secara berlanjut
mencapai Rp. 200.000.000,- dimana uang tersebut sebagian
milik teman-teman Saksi yang diserahkan di Kantor Terdakwa
Jl. Arta Loka Gatot Subroto Banjarmasin dengan harga Voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- perlembamya Rp. 90.000,sampai dengan Rp. 91.000,- dan Saksi akan diberi keuntungan
Rp. 6.000,- perlembamya dalam setiap minggu ;

-

Bahwa Terdakwa pemah menyatakan kepada Saksi kalau dia
ada hubungan kontrak Voucher dengan PT. Telkomsel dan
belakangan juga memperlihatkan kontrak dengan PT. Magnus
G lobal;

-

Bahwa Saksi pemah diajak menemani Terdakwa mengambil
Voucher di Duta Vonsel, Pai Satu Banjarmasin pada bulan
April 2003 ;

-

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnisnya dengan
menggunakan CV. Cahaya Cemerlang ;

-

Bahwa Saksi pemah menerima keuntungan namun pada bulan
Oktober 2003, m acet;

-

Bahwa Saksi tertarik untuk ikut bisnis Voucher karena janji
Terdakwa harga Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- seharga
Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 91.000.- atau karena akan diberi
keuntungan sebesar Rp. 6.000,- perminggunya untuk satu
lembar Voucher dan Terdakwa juga menjanjikan uang modal
sew aktu-w aktu dapat diambil dengan m em beritahukan
seminggu sebelumnya;
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-

Bahwa Saksi merasa dirugikan dan ditipu Terdakwa ;

-

Bahwa setelah keuntungan macet Saksi pernah mendatangi
Terdakwa untuk meminta keuntungan dan menarik modal
namun sampai sekarang tidak dipenuhi oleh Terdakwa katanya
supaya sabar menunggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali masalah
pemberitan keuntungan yang macet pada bulan Oktober 2003 karena
pada bulan Oktobe 2003, Terdakwa masih memberikan keuntungan ;
17. Saksi Eben Haizer Latul Alias Eben bin Pieter Frederik
Agustinus Latul (Aim.)
-

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juli 2003 melalui
Elmo yang setahu Saksi bekerja pada Terdakwa dan Saksi
selanjutnya menjalin hubungan bisnis Voucherr isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-;
Bahwa Saksi ikut berbisnis Voucher yang dikelola oleh
Terdakwa awalnya uang yang diserahkan Rp. 9.000.000,- dan
secara berlanjut mecapai Rp. 179.000.000,- dan uang tersebut
sebagian milik keluarga Saksi yang diserahkan di Kantor
Terdakwa Jl. Arta Loka Gatot Subroto Banjarmasin ;
Bahwa Saksi tertarik ikut bisnis Voucher dengan Terdakwa
karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000,- perlembar
pada setiap minggu atau dengan lancar Voucher isi Ulang
Simpati Rp. 100.000,- perlembamya seharga Rp. 90.000,- serta
setelah melihat kehidupan Terdakwa dan temannya yang
berbisnis Voucher dengan Terdakwa hidupnya mewah yang
memiliki m obil;

-
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Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal sewaktu-waktu
dapat ditarik dengan memberitahukan seminggu sebelumnya ;

-

Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada Saksi kalau
ad ahubungan kontrak dengan PT. Magnus Global untuk
meyakinkan S aksi;

-

Bahwa Saksi sudah pernah menerima keuntungan berupa uang;

-

Bahwa pada bulan Desember 2003 keuntungan macet dan ketika
ditanyakan kepada Terdakwa baik masalah keuntungan maupun
penarikan modal Terdakwa hanya janji-janji saja kemudian
hilang susah dicari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
18. Saksi H. Bunyamin bin H. Anang Arsyad :
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Septembr 2003
karena Terdakw a m em esan rum ah dan Saksi selaku
pengembang Perumahan di Komplek Bunyamin di Jl. A. Yani
Km. 7 Kab. Banjar ;
Bahwa rumah yang dipesan Terdakwa type 180 ukuran tanah
12 x 20 meter total harga Rp. 600.000.000,- namun baru dibayar
Rp. 150.000.000,- dan Terdakwa sendiri yang membayarnya
dan sisanya akan diangsur ;
-

Bahwa karena ada pesanan dari Terdakwa, Saksi baru
membangun rumah tersebut namun sebelum pembangunan
selesai yaitu pertengahan bulan Januari 2004 dipindahkan ke
Sdr. Aliansyah yang berjanji akan meneruskan kredit rumah
namun sampai sekarang belum dibayar dan Saksi mengetahui
hal tersebut karena ada Notaris yang datang ke rumah S ak si;

-

Bahwa Sertifikat atas tanah dan rumah tersebut masih atas nama
Saksi sendiri dan kepemilikan akan beralih kepada pembeli
apabila sudah dibayar lunas ;

-

Bahwa rumah tersebut belum diserahkan kepada Tedakwa.
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Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
19. Saksi M. Yusuf Alias Kodok bin H. Z a in i;
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, sebagai
teman sekolah dan sejak bulan Januari 2003 Saksi hubungan
bisnis Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun tidak
ada hubungan keluarga;
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-

Bahwa Saksi ikut berbisnis Voucher yang dikelola oleh
Terdakwa awalnya bulan Juli 2003 uang yang diserahkan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 10.800.000,- dan secara berlanjut sampai
dengan bulan September 2003 mencapai Rp. 405.000.000,dimana uang tersebut sebagian m ilik teman-teman yang
diserahkan di Kantor Terdakwa Jl. Arta Loka Gatot Subroto
Banjarmasin ;

-

Bahwa Saksi tertarik ikut bisnis Voucher dengan Terdakwa
karena dijanjikan keuntungan sebesar antara Rp. 4.000,- sampai
dengan Rp. 5 .000,- dengan harga Voucher isi ulang
Rp. 100.000,- perlembamya Rp. 90.00,- serta setelah melihat
kehidupan mewah yang memiliki 3 (tiga) buah mobil dan rumah
di Komplek H. Bunyamin.

-

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang modal dapat diambil
sewaktu-waktu dengan memberitahukan seminggu sebelumnya;

-

Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada Saksi, ia ada
hubungan kontrak dengan PT. M agnus G lobal untuk
meyakinkan S aksi;

-

Bahwa Saksi sudah pemah menerima keuntungan berupa uang;

-

Bahwa pada pertengahan puasa tahun 2003 keuntungan macet
dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa baik m asalah

keuntungan maupun penarikan modal Terdakwa menyatakan
tenang-tenang s a ja ;
-

Bahwa Terdakwa berasal dari Amuntai dan dulunya Terdakwa
bekerja di Koperasi Amuntai kemudian berjualan Hand Phone
dan Voucher;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
20. Saksi Novi Pahlevi bin Horman ;
-

Bahwa Saksi ada hubungan bisnis Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,-

-

Bahwa Saksi ikut bisnis Voucher yang dikelola oleh Terdakwa
awalnya Saksi menyerahkan uang Rp. 52.000.000,- dan secara
berlanjut uang yang diserahkan kepada Terdakwa mencapai Rp.
751.338.000,- dimana uang tersebut sebagian milik temanteman Saksi dan keluarga yang diserahkan di Kantor Terdakwa
Jl. Arta Loka Gatot Subroto Banjarmasin ;

-

Bahwa Saksi tertarik ikut bisnis Voucher dengan Terdakwa
karena awalnya harga Voucher di tempat Terdakwa sebesar
Rp. 90.000,- perlembamya dan Saksi selalu mendapatkan
Voucher dari Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa tidak
memberikan Voucher melainkan keuntungan sebesar Rp. 6.500,perlembamya dengan alasan dari pada Saksi sudah menjualnya;

-

Bahwa setelah Saksi memperoleh Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- lalu Saksi jual seharga Rp. 95.000,- perlembamya;

-

Bahwa menurut Terdakwa Voucher didapat dari Telkomsel
Pusat;

-

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang modal dapat ditarik
sewaktu-waktu dan memberitahukan seminggu sebelumnya ;
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-

Bahwa Saksi sudah pernah menerima keuntungan berupa uang
dari Terdakwa ;

-

Bahwa pada bulan Oktober 2003 keuntungan macet dan ketika
ditanyakan kepada Terdakwa baik masalah keuntungan maupun
pengembalian modal, Terdakwa menyatakan tidak usah ditarik
karena ada pinalti yang kemudian Terdakwa menghilang dan
susah dicari;

-

Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
21. Saksi Muhamamd Ibnu Sufian, SH bin H. Slam at;
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-

Bahwa Saksi adalah pegawai Telkomsel Kalimantan Selatan di
bagian Supervisor dan Managemen, dengan Terdakwa tidak
kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;

-

Bahwa Telkomsel Kalimantan Selatan tidak ada melakukan
hubungan kontrak dengan PT. Cahaya Cemerlang Banjamasin
milik Terdakwa dan PT. Magnus Global Jakarta, sesuai dengan
daftar juga tidak ada hubungan kontrak dengan PT. Telkomsel
baik di Pusat maupun di Kalimantan dalam hal pengadaan dan
penjualan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,-;

-

Bahwa penjualan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- dalam
bentuk rifael melalui Autorixed dealer dengan harga resmi yang
dikeluarkan PT. Telkomsel sebesar Rp. 93.000,-

-

Bahwa Autorized Dealer di Kalimantan Selatan ada 4 yaitu :
1.

PT. TELESINDO ;

2.

PT. MULTI MEDIA SELULER ;

3.

PT. JUMBO SELULER ;

4.

PT. STALINDO ;

-

Bahwa kuota penjualan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,untuk wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 100.000 lembar
dibagikan kepada 4 Dealer resmi tersebut;

-

Bahwa untuk dapat menjadi Authorized Dealer harus dipenuhi
syarat-syarat yaitu Berbadan Hukum, mempunyai 4 Kantor
Cabang di 4 Propinsi, mempunyai garansi Bank sebesar
Rp. 3.000.000.000,- dan berpengalaman selama 3 tahun di
bidangnya, dan apabila keempat syarat tersebut dapat dipenuhi
Terdakwa secara otomatis namun masih hams mengikuti seleksi;

-

Bahwa apabila ada Autorized Dealer menjual kepada Douwn
Line dengan harga di bawah Rp. 93.000,- maka pihak PT.
Telkomsel akan melakukan teguran ;

-

Bahwa penjualan Voucher yang dilakukan Terdakwa tidak
terdeteksi karena Terdakwa bukan Douwn Line dari Autorized
Dealer;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara moril PT. Telkomsel
merasa dirugikan yaitu merusak Citra Perusahaan ;
Bahwa PT. Telkomsel melarang agen resmi PT. Telkomsel untuk
menjual Voucher di bawah harga pasar yaitu harga Rp. 93.000,-;

-

Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Cahaya Cemerlang milik
Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak
mengajukan aksi a de charge ;
Menimbang, bahwa Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy alias
Oha bin H. Masli di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
-

Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara
pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semua ;
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-

Bahwa Terdakwa bisnis Voucher Rp. 100.000,- dan dalam
menjalankan bisnisnya tersebut Terdakwa menggunakan CV. Cahaya
Cemerlang yang tadinya bergerak di bidang sablon dan Terdakwa
adalah sebagai pemilik atau Direkturnya ;

-

Bahwa sejak bulan Nopember 2002 banyak yang tertarik untuk
mengikuti bisnis Voucher yang Terdakwa jalankan dimana Terdakwa
sebagai yang menerima uang untuk pengadaan Voucher isi ulang
Simpati Rp. 1200.000,- dan para Saksi sebgai yang menawarkan
modal atau investor sehingga sampai dengan akhir bulan Desember
2003 modal yang Terdakwa terim a kurang lebih Rp.
40.000. 000.000,-

-

Bahwa pada akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa bekerjasasma
dengan saudara Dodi orang Banjar Baru uantuk mengadakan
Voucher Sim pati;

-

Bahwa selain dengan Sdr. Dodi juga Terdakwa membeli Voucher
isi ulang Simpati Rp. 100.000,- dan Pai Satu Voucher juga Iwan
dan Yuda dengan harga Rp. 95.000,- perlembamya ;

-

Bahwa Terdakwa berbisnis Voucher salain di Banjarmasin juga di
Surabaya;

-

B ahwa Terdakwa telah menjanj ikan kepada para Saksi yang menjadi
penginden setiap minggunya akan menyerahkan Voucher ulang
Simpati Rp. 100.000,- dengan harga Rp. 89.00,- sampai dengan Rp.
91.000, - perlembamya;

-

Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada para Saksi yang menjadi
penginden bahwa uang modal sewaktu-waktu dapat diambil dengan
memberitahukan 1 (satu) minggu sebelumnya ;

-

Bahwa Terdakwa juga menyatakan mempunyai hubungan kontrak
dengan PT. Telkomsel dan PT. Magnus Global Jakarta dalam
pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- bahkan surat
kontrak telah Terdakwa tunjukkan kepada beberapa orang Saksi
korban namun sebenarnya Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan
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kontrak dengan PT. Telkomsel dan PT. Magnus Global Jakarta,
hal itu Terdakwa lakukan supaya dapat menarik pelanggan oleh
Terdakwa;
Bahwa Terdakwa pada awalnya telah menyerahkan barang berupa
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- kepada para Saksi yang
menjadi penginden atau Invest, namun setelah banyak pengindent,
Terdakwa tidak dapat lagi memenuhi penyerahan barang Voucher
dan menyatakan akan memberikan keuntungan uang sebesar antara
Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 4.000,- perlembar setiap minggu
sesuai banyaknya lembar Voucher yang sahamnya diberikan kepada
pengindent;
Bahwa Terdakwa dalam mengelola uang para penginden tidak
menggunakan standard pembukuan yang dapat dipertanggung
jawabkan atau diperlihatkan kepada para pengindent;
Bahwa sejak bulan Oktober 2003 keuntungan yang diberikan tidak
lancar lagi karena sebenarnya bisnis Voucher yang dilakukan
Terdakwa sudah mulai bangkrut, namun hal itu tidak pernah
Terdakwa beritahukan kepada penyetor modal atau pengindent;
Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa tidak lagi
memberikan barang berupa Voucher maupun keuntungan bahkan
ketika para Saksi meminta keuntungan dan hendak menarik modal
Terdakwa hanya janji-janji untuk mengulur-ulur waktu dan berdalih
sabar dulu karena ada libur menjelang lebaran dan ada penambahan
k u o ta;
Bahwa keuntungan/fee yang diberikan kepada para Saksi yang
menyatakan modal adalah uang dari para Saksi sendiri dan hal
tersebut tidak Terdakwa beritahukan kepada para S aksi;
Bahwa uang dari para Saksi yang disetorkan sebagai modal sebagian
oleh Terdakwa dibelikan barang-barang berupa :
-

1 (satu) unit mobil Sedan merk Mazda RX 8 No. Pol. B 8514
GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass No. Pol. DA 7771
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AC, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol
DA 3207 NQ, 1 (satu) unit motor Honda CBR No. Pol. DA
3281 NT, 1 (satu) unit motor Yamaha Trail 80 cc, 1 (satu) buah
jam tangan merk Rip Cruil wama silver, 1 (satu) buah HPmerk
Nokia Tipe 9210 dan 1 (satu) unitCD3 merk Pioner dan 1 (satu)
unit rumah di Komplek H. Bunyamin Perm ai;
-

-

Bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Genio No. Pol.
DA 7691 AC yang disita dari Saksi Muhammad Firdaus
adalah milik Saksi Muhammad Firdaus sendiri dan bukan
dibeli dari uang hasil bisnis Voucher yang Terdakwa jalankan ;

Bahwa Terdakwa membenarkan segala barang bukti yang diajukan
di persidangan ini

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut segala
yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya
dengan putusan ini dianggap telah termuat di sin i;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan
Terdakwa jika keterangan tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang
diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
-

Bahwa sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Desember
2003 banyak orang yang tertarik untuk menggeluti bisnis yang
Terdakwa jalankan dimana Terdakwa sebagai orang yang menerima
uang untuk pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- dan
para Saksi sebagai orang yang menanamkan modal atau menginvest
sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2003 telah terkumpul
uang modal kurang lebih Rp 40.000.000.000,-

-

Bahwa para Saksi selaku orang yang menanamkan modal tertarik
untuk mengikuti bisnis Voucher karena pernyataan dari Tedakwa
sebagai berikut :
1.
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Bahwa barang berupa Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,akan dapat diserahkan Terdakwa kepada pengindent dalam

waktu satu minggu setelah Terdakwa menerima liang modal
dari pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,2.

Bahwa uang modal yang diterima Terdakwa sewaktu-waktu
dapat diminta oleh pengindent (yang menginvest) dengan
memberitahukan 1 (satu) minggu sebelumnya ;

3.

B ahw a jik a barang berupa Voucher isi ulang Sim pati
Rp. 100.000,- tidak diberi oleh Terdakwa maka diganti dengan
memberikan keuntungan berupa uang (fee) kepada pengindent
sebesar antara Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- perlembar
pada setiap minggunya, sedangkan barang Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- yang akan diberikan kepada para Saksi
yang mengindent/invest seharga antara Rp. 89.000,- sampai
dengan Rp. 91.000,-perlembar ;

4.

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam menjalankan bisnis
Voucher menggunakan CV. Cahaya Cemerlang dan mengaku
ada kerjasama dengan PT. Telkomsel, PT. Magnus Global
Jakarta dan lain-lain dalamm hal pengadaan Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,-;

Bahwa Terdakwa sempat memberikan barang berupa Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- kepada masing-masing Saksi korban
yang menyerahkan uang modal atau invest kepada Terdakwa, namun
kemudian Terdakwa tidak dapat lagi untuk menyerahkan barang
Voucher tersebut sehingga Terdakwa memberikan keuntungan uang
(fee) kepada para Saksi korban sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan
Rp. 5.000,- perlembar Voucher ;
Bahwa Terdakwa ternyata sejak Nopember 2003 tidak dapat lagi
memberikan keuntungan (fee) kepada para Saksi yang menginvest
dan tidak pula mengembalikan uang yang diterima Terdakwa dari
penginvest sekalipun seminggu sebelumnya telah diminta supaya
uang yang diserahkan para Saksi korban tidak dikembalikan oleh
Terdakwa;
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-

Bahwa sewaktu diminta pengembalian uang modal dan keuntungan
(fee) oleh para Saksi korban, Terdakwa tidak mengembalikan modal
dan tidak pula memberikan keuntungan uang (fee) yang diharapkan
oleh para Saksi korban malah Terdakwa hanya janji dengan mengulur
waktu dan berdalih sabar dulu karena ada penambahan kuota atau
karena barang belum datang dari Jakarta ;

-

Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi korban
tentang data-data atau pembukuan dalam pengelolaan uang yang
disetor oleh para Saksi korban ;

-

Bahwa uang yang disetorkan para Saksi korban kepada Terdakwa
seharusnya dipergunakan untuk usaha pengadaan Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- namun uang tersebut tidak digunakan untuk
pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- seperti yang
dijanjikan Terdakwa melainkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan
dari para Saksi korban dipergunakan Terdakwa untuk membayar
keuntungan atau fee kepada para Saksi korban dan membeli barangbarang berupa:
1 (satu) unit mobil Sedan merk Mazda RX 8 No. Pol B 8514 GG, 1
(satu) unit mobil Daihatsu Expass No. Pol. DA 7771 AC, 1 (satu)
unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol DA 3207 NQ, 1
(satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. DA 3281 NT, 1 (satu)
unit sepeda motor Yamaha Trail 80 CC, 1 (satu) buah jam tangan
merk Rip Cruil Wama Silver, 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe
9210 dan 1 (satu) unit CD3 merk Pioner dan 1 (satu) unit rumah di
Komplek H. Bunyamin Permai serta untuk kebutuhan lainnya dari
Terdakwa;

-

Bahwa PT. Telkomsel tidak ada mengadakan kontrak pengadaan
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- dengan Terdakwa, ataupun
dengan CV. Cahaya Cemerlang Banjarmasin dan PT. Magnus
Global Jakarta;

-

Bahwa para Saksi korban merasa ditipu dan mengadukannya kepada
Kepolisian.
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M enim bang, bahw a berdasarkan fakta-fakta tersebut akan
dipertimbangkan, terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana berikut in i;
Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidair,
terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair pasal 378 KUHP
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai
berikut;
1.

BARANG SIAPA;

2.

DENGAN M AKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ;

3.

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAAT
PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN
. KEBOHONGAN, MENGGERAKAN ORANG LAIN UNTUK
MENYERAHKAN BARANG SEWAKTU KEPADANYA, ATAU
SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN
PIUTANG;

4.

BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG
SEBAGAI PERBUATAN YANGBERDIRI SENDIRI SEHINGGA
MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA POKOK SEJENIS ;
Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagaimana berikut ini :

A d.l.

UNSUR BARANG SIAPA;
Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, unsur
ini adalah siapa saja yang merupakan Subjek Hukum yaitu
seseorang yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan
tertentu. Menimbang, bahwa di depan persidangan telah
dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa, dan setelah diteliti
identitas selengkapnya baik atas keterangan para Saksi maupun
pengakuan Terdakwa ternyata yang dihadapkan tersebut adalah
benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat Dakwaan

317

Nomor Reg. Perk PDM-189/BJRMS/04 tanggal 30 Maret 2004
yaitu Terdakwa Azmi Taufani Alias Jimmy Alias Oha bin H.
M asli;
Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan telah
terbukti;
Ad.2.

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNG
KAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA
MELAWAN HUKUM ;
M enim bang, bahw a berdasarkan fak ta-fak ta yang
terungkap di persidangan yang diperoleh atas keterangan para
Saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa telah dapat mengumpulkan
uang modal pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,Sejumlah ± Rp. 40.000.000.000,- diterima Terdakwa dari para
Saksi korban sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan
Desember 2003, uang mana seharusnya digunakan untuk usaha
pengadaan Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- namun tanpa
sepengetahuan dan persetujuan para Saksi korban uang tersebut
telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi
Terdakwa sendiri dan membeli barang berupa :
1 (satu) unit mobil Sedan merk Mazda RX.9 No. Pol. B 8514
GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass No. Pol. DA 7771
AC, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol.
DA 3207 NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol.
DA 3281 NT, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 CC,
1 (satu) buah jam tangan merk Rip Cruil wama silver, 1 (satu)
buah HP merk Nokio Tipe 9210 dan 1 (satu) unit CD3 merk
Pioner dan 1 (satu) unit rumah di Komplek H. Bunyamin dan
membayar keuntungan fee kepada para Saksi korban ;
Menimbang, bahwa oleh karena uang dari para Saksi
korban dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan
persetujuan dari para Saksi korban, padahal uang tersebut
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diterima Terdakwa untuk modal pengadaan Voucher isi ulang
Simpati Rp. 100.000,- maka perbuatan Terdakwa yang demikian
itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti;
Ad.3.

UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
MARTABAT PALSU, DENGAN T IPU M USLIHAT
ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, M ENG 
GERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN
BARANG TERTENTU PADANYA, ATAU SUPAYA
MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN
PIUTANG;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga
salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa
dapat dibuktikan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan yang diperoleh atas keterangan
para Saksi dan Terdakwa yaitu : Bahwa Terdakwa supaya
memperoleh uang dari para Saksi korban telah terlebih dahulu
membuat para Saksi korban supaya percaya adanya bisnis
Voucher yang dijalankan sekaligus supaya tertarik untuk
sejumlah uang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa
dengan mengatakan atau menjanjikan kepada para Saksi antara
lain sebagai berikut:
-

Bahwa Terdakwa dapat menyediakan dan menyerahkan
Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- kepada para Saksi
korban banyaknya sesuai dengan jumlah uang yang diinvest
denan harga antara Rp. 89.000,- sampai dengan Rp.
91.000,- perlembar penyerahan mana dilakukan Terdakwa
satu minggu setelah Terdakwa menerima uang dari masingmasing Saksi korban selaku pengindent;

-

Bahwa dalam menjalankan bisnis Voucher menggunakan
CV. Cahaya Cemerlang miliknya dan dalam pengadaan
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Voucher isi ulang Simpati Rp. 100.000,- Terdakwa ada
kontrak dengan PT. Telkomsel dan Magnus Global Jakarta;
-

Bahwa uang modal atau invest tersebut sewaktu-waktu
dapat diambil dengan memberitahukan 1 (satu) minggu
sebelumnya;

-

Bahwa apabila barang berupa Voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- tidak diterima maka diganti dengan memberi
keuntungan (fee) sebesar antara Rp. 3.000,- sampai dengan
Rp. 5.000,- perlembar untuk setiap minggunya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya janji-janji Terdakwa
sebagaimana tersebut di atas, maka tergerak hati para Saksi
korban untuk m enyerahkan/m enyetor uangnya kepada
Terdakwa yang memuat pengetahuan para Saksi korban bahwa
uang yang disetornya tersebut akan benar-benar digunakan
sebagai modal usaha pengadaan Voucher akan tetapi uang yang
disetor para Saksi korban sebesar ± Rp. 40.000.000.000,- tanpa
sepengetahuan dan seijin para Saksi korban telah Terdakwa
gunakan untuk membayar keuntungan (fee) yang dijanjikan
Terdakwa dan membeli barang-barang dan keperluan Terdakwa
sendiri, ja d i bukan untuk m odal pengadaan Voucher
sebagaimana dijanjikan Terdakwa;
Menimbang, bahwa meskipun para Saksi korban meminta
fee yang dijanjikan Terdakwa dan telah meminta pengembalian
uang dan memberitahukan satu minggu sebelumnya namun fee
dan modal yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat dibayar
Terdakwa karena memang uang yang diterima tersebut telah
habis dipergunakan Terdakwa membeli barang-barang dan
untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
M enim bang, bahwa ju g a Terdakwa ada hubungan
pengadaan Voucher antar Terdakwa atau CV. Cahaya Cemerlang
atau dengan PT. Magnus Global Jakarta atau dengan PT.
Telkomsel sedangkan harga resmi Voucher isi ulang Simpati

Rp. 100.000,- dari PT. Telkomsel kepada Autorized Dealer
seharga Rp. 93.000,- perlembar jadi karena hanya Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- dari PT. Telkomsel Rp. 93.000,maka apabila mau untuk dalam bisnis tersebut tidak dapat
menjualnya lagi dengan harga antara Rp. 89.000,- sampai
dengan Rp. 91.000,- sebab menjual di bawah harga yang
ditentukan PT. Telkomsel berarti akan mengakibatkan kerugian
; atau bangkrut sehingga pembayaran fee yang disebut Terdakwa
akan sulit dipenuhi;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkataan ataupun janji-janji yang
disampaikan Terdakwa kepada para Saksi korban merupakan
rangkaian kebohongan untuk memperdaya supaya para Saksi
korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa supaya
para Saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada
Terdakwa yang mana uang tersebut ternyata tidak dipergunakan
Terdakwa buat modal bisnis Voucher sebagaimana diharapkan
para Saksi korban ;
Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah
terbukti;
Ad. 4. UNSUR BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS
DIPANDANGG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI
SENDIRI SEH IN G G A M ERUPAKAN BEBERAPA
KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA
POKOK SEJENIS ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan bahwa Terdakwa sejak bulan Nopember 2002
sampai dengan Desember 2003 telah dapat membuat para Saksi
korban menjadi tertarik untuk berbisnis Voucher yang dikelola
oleh Terdakwa, dan masing-masing Saksi korban memberikan
sejumlah uang sehingga berjumlah Rp. 40.000.000.000,selanjutnya setelah uang diterima oleh Terdakwa dengan cara
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mempengaruhi akan memberikan barang berupa Voucher isi
ulang Simpati Rp. 100.000,- atau keuntungan (fee) sebesar
antara Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- ternyata barang
Voucher dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat
dipenuhi oleh Terdakwa bahkan uang modal yang diserahkan
para Saksi korban meskipun sudah berulang kali diminta tidak
dapat dikembalikan padahal Terdakwa telah meyakinkan para
Saksi korban uang yang diterimanya sewaktu-waktu dapat
diambil dengan terlebih dulu memberitahukan seminggu
sebelumnya ;.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Terdakwa telah
melakukan beberapa perbuatan tindak pidana penipuan
sebagaim ana dalam dakwaan Prim air dengan demikian
unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti;
Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dakwaan
Primair pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Maka dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar
putusan i n i;
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair, maka
dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan
alasan pem aaf ataupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat
menghapuskan kesalahan maupun pemidanaannya, sehingga Terdakwa
dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhkan pidana ;
Menimbang, bahwa supaya pemidanaan yang dijatuhkan dipandang
tepat dan akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan
hal-hal yang meringankan hukumannya yaitu :
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HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :
Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak ;
-

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-

Bahw a perbuatan Terdakwa dapat m erusak perekonom ian
masyarakat;

-

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel yaitu merusak
citra perusahaan ;

-

Bahwa Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:
-

Bahwa Terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk dinikmati
para Saksi korban ;

-

Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

-

Bahwa Terdakwa sopan selama dalam persidangan dan mengaku
perbuatannya ;

-

Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya
sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasaal 22 ayat 4 KUHP. akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa meskipun masa penahanan yang sudah dijalani
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya masih
lebih lama masanya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga
pada saat ini dan supaya Terdakwa jangan sampai melarikan diri sebelum
putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka ditetapkan agar Terdakwa
dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sudah disita dan
diajukan di persidangan dientukan statusnya sebagaimana diatur dalam
pasal 46 K U H A P;
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Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas,
menjadi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang
menyatakan tidak terbukti dakwaan Primair dalam perkara ini yang
dihadapi oleh Terdakwa adalah perdata murni selanjutnya terhadap
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat dimana lama
tuntutan yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum untukdipertimbangkan
oleh Majelis dipandang terlampau berat dengan alasan masih terdapat
hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana
diuraikan di atas ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dipidana, kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar
yang disebutkan dalam amar putusan ini sesuai pasal 222 KUHAP ;
Mengingat Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya
padal 378 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP ;
MENGADILI:
1.

Menyatakan Terdakwa : Azmi Taufani alias Jim m y alias Oha bin
H. Masli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : “Penipuan yang dilakukan secara
berulang kali” ;

2.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun ;

3.

Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Memerintahkan barang bukti berupa :
Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
-
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1 (satu) unit mobil Sedan merk Mazda RX 8 No. Pol. B 8514
G G;

-

1 (satu) unit mobil Sedan Daihatsu Expass No. Pol. DA 7771
AC + BPKB An. Fuad R ifani;

-

1 (satu) unit CDJ merk Pioneer ;

-

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR No. Pol. DA
3207 NQ ;

-

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Trail 80 CC ;

-

1 (satu) buah buku tabungan BCA + Kartu ATM Paspor BCA
An. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri + ATM Mandiri
An. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI + Kartu ATM Plus BNi
An. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega + Kartu ATM Mega
Pass An. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah kartu ATM Super Kasa BII An. Citra Ayu PM ;

-

1 (satu) buah kartu ATM BCA Card An. Azmi Taufani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmy alias
Oha bin H. Masli, sesuai dengan asal barang bukti tersebut disita ;
-

1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R No. Pol. DA
3281 N T ;

-

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR No. Pol. DA
3281 NT An. Azmi Taufani;

-

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CBR No. Pol. DA
3281 NT An. Azmi Taufani + Faktur pembelian sepeda motor
Honda CBR ;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H. Ahmad Riadi, sesuai dengan
asal barang bukti tersebut disita :
-

1 (satu) unit mobil Honda Genio warna abu megalik No. Pol.
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DA 7691 AC No. Rangka M HRSRM 4M PFSR00125 dan
No. Mesin : F16S401246 ;
-

1 (satu) lembar STNK mobil Honda Genio An. Satrio Wibowo;

-

1 (satu) buah jam tangan merk Rip Curi warna silver ;

-

1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 92101;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Firdaus, sesuai dengan asal
barang bukti tersebut disita ;
-

1 (satu) buah BPBK mobil sedan merk Mazda RX 8 No. Pol. B
8514 GG An. M. Erfan ;

Dikembalikan kepada Saksi H. Norhin sesuai dengan asal barang
bukti tersebut disita :
1 (satu) unit rumah tipe 180 yang terletak di Jl. A. Yani Km.
6.700 Komplek H. Bunyamin Permai II Banjarmasin ;
Dikembalikan kepada Saksi H. Bunyamin, sesuai dengan asal
barang bukti disita;
6.
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Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

B.

KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PERGURUAN TINGGI
• Komentar Perguruan Tinggi Universitas Indonesia
Nomor : 52/PID/2004/PT.BJM
Oleh
: Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo

I.

KASUS POSISI
Terdakwa Azmi Taufani alias Jimmi alias Oha Bin H. Masli
menyampaikan kepada para korbannya bahwa dirinya adalah
pemilik CV. Cahaya Cemerlang suatu badan hukum yang bergerak
dalam pengadaan dan penjualan voucher isi ulang Simpati Badan
Hukum tersebut dikatakannya telah mempunyai kontrak pemasaran
dengan PT Manus Global atau PT Telkomsel di Jakarta. Kepada
para korban dikatakan bahwa apabila seseorang menyerahkan uang
sebagai investasi sebesar Rp. 88.000,- dampai dengan Rp. 90.000,maka setiap 1 (satu) minggu akan diberik voucher isi ulang Simpati
Rp. 100.000,- atau tuap minggu akan diberi keuntungan antara Rp.
3.000,- sampai dengan Rp. 7.500,- dan modal atau investasi setiap
saat dapat diambil dengan pemberitahuan 1 minggu sebelumnya.
Uang yang telah diserahkan oleh para korban diperuntukan oleh
terdakwa untuk membeli kendaraan bermotor. Setelah memberikan
beberapa keuntungan kepada para korban, kemudian tidak pernah
lagi dilakukan.
Hasil pemeriksaan ternyata tidak ada kontrak pemasaran antara CV
Cahaya Cemerlang dengan PT Manus Global atau PT Telkomsel di
Jakarta.
Terdakwa dijerat dengan Primair Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat
(1) dan Subsidair Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan menurut
putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan Pengadilan
Tinggi Kalimantan Selatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur
dakwaan primair Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
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II. Unsur-unsur Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP
a.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP:
1) . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum
- dengan maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan
dari “met het oogmerk.” yang berarti bahwa opzet
(kesengajaan) yang harus ditasirkan sebagai opzet als
oogmerk (opzet dalam arti sempit), yaitu maksud si
pelaku harus ditafsirkan hanya ditujukan “ dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum,” sehingga pelaku harus
mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuan
itu harus b ersifat m elaw an hukum . M aksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini tidak
dapat dipisahkan dnegan melawan hukum. Apakah
pelaku bermaksud untuk melakukan penipuan, untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, harus
dihubungkan dengan unsur melawan hukum/hak dalam
perbuatannya;
- menguntungkan (diri sendiri atau orang lain), adalah
setiap posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau
dicapai oleh Pelaku. Pada umumnya perbaikan ini
terletak di bidang harta kekayaan, yaitu perbuatan
menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta
kekayaan semula;
- secara m elaw an hukum /hak, pelaku dalam
melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain itu tanpa hak atau tidak mempunyai hak.
2) Membujuk/menggerakkan orang dengan memakai nama
palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau
memakai tipu muslihat
- menggerakkan/membujuk, berarti mempergunakan
tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan
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ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu.
Dalam tindakan menggerakkan/emmbujuk orang lain
untuk m enyerahkan harus disyaratkan adanya
hubungan kausukai antara alat penggerak dengn
penyerahan (barang/benda). Penggunaan cara-cara atau
alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang
menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang
lain akan terpedaya.
memakai nama palsu, yang dimaksudkan nama palsu
haruslah berupa nam a orang, yang m eliputi:
penggunaan nama yang bukan nama sendiri dari
pelaku, nama tambahan dengan syarat tidak dikenal
oleh orang lain; atau
keadaan palsu tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau
sesuatu pekerjaan resmi, seperti orang swasta yang
mengaku sebagai Polisi, Jaksa, Hakim, ataupun
mengaku bahwa ia “berada dalam keadaan tertentu’,
di mana ia mempunyai hak-hak tertentu, misalnya
dengan mengatakan dirinya adalah informan, atau
mengaku sebagai saudara atau kawan dekat dari
seorang pejabat tertentu, sehingga ia mendapat prioritas
tertentu, padaha; semua itu tidak benar; atau
rangkaian kata-kata yang bohong, disyaratkan bahwa
harus terdapat beberapa kata bohong rangkaian katakata yang bohong yang diucapkan secara tersusun,
hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima
sebagai sesuatu yang logis dan benar. Tindakan pelaku
dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang
tidak sesuai dengan kebenaran,
memakai tipu muslihat, tindakan-tindakan yang
demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan
atau memberi kesan kepada orang yang digerakkan
seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan
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kebenaran, misalnya seseorang datang ke sebuah rumah
dan mengatakan kepada pembantu rumah tersebut,
bahwa ia disuruh untuk mengambil televisi oleh
majikannya untuk memperbaiki, padahal semua itu
tidak benar
3). Menggerakkan/membujuk orang lain supaya orang lain
menyerahkan sesuatu benda/barang.
-

Menggerakkan/membujuk, berarti mempergunakan
tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan
ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu.
Dalam tindakan menggerakkan/membujuk orang lain
untuk m enyerahkan harus disyaratkan adanya
hubungan kausal antara alat penggerak dengan
penyerahan (barang/benda). Penggunaan cara-cara atau
alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang
menyesatkan seseorang yang nromal, sehingga orang
lain akan terpedaya.

-

Supaya orang lain menyerahkan sesuatu bendabarang, tindakan penyerahan sesuatu benda/barang
haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang
lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi
antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan
benda (akibat) harus ada hubungan kausal.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP:
1) Dengan senagaj memiliki dengan melawan hukum/hak
-

dengan senagaja, bahwa tindakan pelaku telah
menjadi niat atau tujuan, atau pelaku menyadari/
menginsyafi akan perbuatannya, untuk “menguasai
atau memiliki suatu barang yang dipercayakan
kepadanya, dengan melawan hak.”

2)

-

memiliki, yaitu tindakan yang dapat dilakukan dengan
berbagai cara, yang dapat menggambatkan “menguasai
sesuatu barang seolah-olah pelaku adalah pemiliknya”
atau “seolah-olah pelaku adalah orang yang
mempunyai hak atas barang.” atau memperlakukan
barang itu bertentangan dengan sifat hak dari pada hak
yang dimiliki oleh si pelaku (bersifat melawan hukum),
atas barang yang berada di bawah kekusaannya.”

-

dengan melawan hukum/hak, yaitu pelaku dalam
melakukan perbuatan memiliki/menguasai itu tanpa
hak atau tidak mempunyai atas benda/barang yang
dimilikinya itu.

Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain.
sesuatu barang, adalah tidak harus barang yang
berwujud, seperti meubel, tetapi dapat pula barang
yang tidak berwujudm seperti saham-saham yang
bentuknya adalah hak kebendaan. Barang itu juga tidak
harus barang bergerak misalnya kendaraan, perhiasaan,
uang dll., tetapi juga barang yang tidak bergerak seperti
tanah, bangunan dll.
-

sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan
orang lain, di sini menunjukkan, bahwa pelaku tidak
mempunyai hak atas seluruh barang, atau ia hanya
mempunyai hak atas sebagian dari barang yang
dikuasainya.

3) . Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan
Dalam hal ini, pelaku harus sudah menguasai barang, yang
diperolehnya dari pemilik dengan secara sah, artinya bukan dari
hasil kejahatan. Sebagai contoh, penitipan barang, penitipan uang
untuk dikelola, jual-beli barang dan lain sebagainya.
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III. Pendapat
Menurut pendapat saya telah terjadi ketepatan di dalam penerapan
hukumnya. Bahwa untuk kasus tersebut yang dinyatakan sebagai
terbukti adalah tindak pidana penipuannya bukan tindak pidana
penggelapannya.
Memang apabila memperhatikan kasus tersebut, peralihan uang dari
pihak korban kepada pelaku tidak terjadi karena tindak pidana,
namun secara sukarela telah diserahkan oleh pihak korban kepada
pihak pelaku. Sehingga unsur barang itu ada padanya bukan karena
kejahatan” terpenuhi.
Demikian juga dengan unsur “Dengan sengaja memiliki dengan
melawan hukum/hak”
-

dengan sengaja, bahwa tindakan pelaku telah menjadi niat atau
tujuan, atau pelaku menyadari/menginsyafi akan perbuatannya,
untuk “m enguasai atau m em iliki suatu barang yang
dipercayakan kepadanya, dengan melawan hak.’

-

memiliki, yaitu tindakan yang dapat dilakukan dengan berbagai
cara, yang dapat menggambarkan “menguasai sesuatu barang
seolah-olah pelaku adalah pemiliknya’ atau seolah-olah pelaku
adalah orang yang mempunyai hak atas barang,” atau
memperlakukan barang itu bertentangan dengan sifat hak dari
pada hak yang dimiliki oleh si pelaku (bersifat melawan
hukum), atas barang yang berada di bawah kekuasaannya.”

-

dengan melawan hukum/hak, yaitu pelaku dalam melakukan
perbuatan memiliki/menguasai itu tanpa hak atau tidak
* mempunyai hak atas benda/barang yang dimilikinya itu.

Yaitu dalam bentuk tindakan “uang milik korban yang sedianya
untuk pengadaan voucher ternyata dipergunakan oleh pelaku untuk
keperluan lain membeli kendaraan
maka unsur “Dengan sengaja
memiliki dengan melawan hukum/hak” pun terpenuhi.
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Namun satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan
dari pelaku yang menyatakan bahwa “dirinya adalah pemilik CV
Cahaya Cemerlang suatu badan hukum yang bergerak dalam
pengadaan dan penjualan voucher isi ulang Simpati, badan hukum
tersebut dikatannya telah mempunyai kontrak pemasaran dengan
PT manus Global atau PTTelkomsel di Jakarta.” dan ternyata adalah
tidak, maka tindakan tersebut nyata memenuhi unsur
“Membujuk/menggerakkan orang dengan memakai rangkaian
kata-kata yang bohong atau tipu muslihat.
-

rangkaian kata-kata yang bohong, disyaratkan bahwa harus
terdapat beberapa kata bohong rangkaian kata-kata yang bohong
yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita
yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.
Tindakan pelaku dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan
yang tidak sesuai dengan kebenaran.

-

memakai tipu muslihat, tindakan-tindakan yang demikian rupa
sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan
kepada orang yang menimbulkan kepercayaan atau memberi
kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya
adalah sesuai dengan kebenaran, misalnya seseorang datang
ke sebuah rumah dan mengatakan kepada pembantu rumah
tersebut, bahwa ia disuruh untuk mengambil televisi oleh
majikannya untuk diperbaiki, padahal semua itu tidak benar,

Namun untuk aplikasi dari Pasal 65 ayat (1) KUHP. M enurut
pendapat saya hakim telah tidak tepat dalam menerapkannya untuk
kasus tersebut.
Pasal 65 KUHP (demikian juga untuk Pasal 63 Perbarengan
Tindakan Tunggal atau Gabungan Tindakan Tunggal-Concursus
Idealis - dan Pasal 64 KUHP Perbarengan Tindakan BerlanjutVoorgezette Handeling -) yang dikenal dengan Perbarengan
Tindakan Jamak atau Gabungan Tindakan Jamak (Concursus Realis)
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adalah salah satu pedoman yang diberikan kepada hakim, apabila
satu atau beberapa orang yang melakukan beberpa tindak pidana.
Khusus untuk Pasal 65 KUHP, adalah pedoman pemidaan yang
diberikan pada hakim apabila menghadapi kasus seseorang
melakukan beberapa tindak pidana, dan antara tindak pidana satu
dengan tindak pidana lain berdiri sendiri-sendiri. Dalam kasus ini
pelakunya adalah orang yang sama dan memang benar bahwa tindak
pidana yang dilakukan adalah sama yaitu penipuan. Namun karena
ditemukan keadaan keseluruhan dari niat adalah sama yaitu :
“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum” dengan cara menipu “dirinya adalah
pemilik dari CV Caha Cemerlang suatu badan hukum yang bergerak
dalam pengadaan dan penjualan voucher isi ulang Simpati. Badan
hukum tersebut dikatakannya telah mempunyai kontrak pemasarang
dengan PT. Manus Global atau PT Telkomsel di Jakarta”, maka
seharusnya Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti, justru yang
terbukti apabila mempergunakan Pasal 64 atau Gabungan Tindakan
berlanjut - voorgezette Handeling-.(rusamu)
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PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

GUGATAN GANTI RUGI
-

GUGATAN TIDAK D ITE R IM A (NO) KARENA PERKARA
HUKUM LAINNYA BELUM BERKEKUATAN HUKUM

M i I i i<
Perpustakaan
Mahkamah Agung - R!

HUKUM PERDATA
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GUGATAN TIDAK DITERIM A (NO) KARENA PERKARA
LAINNYA BELUM BERKEKUATAN HUKUM

•

Direktur Utama PT Sumber Batu Berkah menggugat
Tergugat Babay Chalmi yang mengaku sebagai Pemilik PT
tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Penggugat adalah badan hukum yang bergerak di bidang
usaha pem ecahan batu (quarry) dengan kapasitas
produksi dan penjualan ± 1.000 ton per hari, dimana.
penjualan produksi dilakukan secara umum dan melalui
kontrak kerja atau kontrak lainnya.
Tergugat mengeluarkan surat pem beritahuan agar
pelanggan tetap ataupun konsum en umum tidak
melaksanakan kontrak kerja atau jual beli material dengan
alasan adanya pensitaan (conservatoir beslag). Selain itu,
Tergugat juga mengeluarkan pengumuman di surat kabar
daerah yang menyatakan seolah-olah telah terjadi
pembubaran perseroan.
Akibat tindakan Tergugat tersebut, karyawan resah dan
m engakibatkan turunnya produktifitas kerja; dan
selanjutnya berdampak pada penurunan penjualan yang
sangat drastis.

*

Tergugat mendalilkan jawabannya sebagai berikut:
Penggugat tidak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT
Sumber Batu Berkah, sebab berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 15/Pdt.G/2002/
PN.TK jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang No.
04/Pdt/2003/PT.TK, Tergugat adalah pemilik PT Sumber
Batu Berkah.
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•

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding, antara lain :
Bahwa kepemilikan PT Sumber Batu Berkah masih
dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, dan
belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini termasuk
gugatan yang terlalu dini/prematur.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim
memutuskan :
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Karang tanggal 5 Juni 2003 No. 41/Pdt.G/2002/
PN.TK.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvanklijke verklaard)

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
NO : 28/PDT/22003/PT.TK
DALAM PERKARA
antara
Tergugat/Pembanding :
Tn. Babay Chalimi, partikulir, alamat Jalan D. Cipto Mangunkusumo,
Gang Qanau Ranau VI no. 39, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk
Betung Utara, Bandar Lampung.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
Syamsul Arifin, SH, alamat Jalan Patimura No. 24 Teluk Betung
Bandar Lampung.
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melawan
Penggugat/Terbanding :
PT. SUMBER BATU BERKAH, alamat di Srengsem Km 12 Panjang,
Bandar Lampung diwakili oleh Ny. Handayanti, Direktur Utama PT
Sumber Batu Berkah.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1.

Gunawan Nanung, SH

2.

Toddy Laga Buana, SH

Alamat di Jalan Daan Mogot 346-348 Jakarta Barat
Tentang Duduknya Perkara:
M em perhatikan dan m enerim a keadaan-keadaan m engenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 5 Juni 2003 No. 41/PDT.G/
2002/PN/TK yang amarnya berbunyi:
DALAM KONPENSI:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :
Dalam Propisi:
Menolak tuntutan propisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechmatige daad );
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3.

4.

Menghukum Tergugat untuk membaya ganti rugi kepada Penggugat,
yaitu :
a.

Kerugian Materiil sebesar Rp. 6.820.000.000,- (enam milyar
delapan ratus dua puluh juta ru p iah );

b.

Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah)

Menyatakan sah dan berharga m enurut hukum sita jaminan
(conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat, berupa :
1.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya
(tempat tinggal Tergugat), setempat dikenal dengan Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo, Gg. Danau Ranau VI No. 39, Kelurahan
Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung,
dengan batas-batas :
-

Sebelah Utara

: Pagar Pendopo Gubemuran ;

-

Sebelah Selatan

: Jl. Komplek Perumahan/ Jl. Danau
Ranau ;

-

Sebelah Barat

: Hotel Marcopolo/Perumahan Duane;

-

Sebelah Timur

: Tanah K osong;

yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanjung
Karang, tanggal 16 Juli 2002;
2.
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1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya,
setempat dikenal dengan nama PT. Yupiter Indah, di Jl.
Raya Candimas Km. 25, Natar, Lampung Selatan dan 250 (dua
ratus lima puluh) lembar saham milik Tergugat di PT. Yupiter
Indah No. 10, tanggal 11 Nopember 1996, yang dibuat oleh
Notaris Imran Ma’aruf, SH di Bandar Lampung, yang telah
disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 26
Juli 2002 ;

3.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Taman Sari II No. 3 Jakarta Barat,
dengan batas-batas :
Sebelah Utara

Jl. Taman Sari XI;

-

Sebelah Selatan

Tembok Bangunan Rumah tersebut

-

Sebelah Barat

Rumah No. 3 A

Sebelah Timur

Rumah No. 1

yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
tanggal 6 Agustus 2002 ;
4.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya
setempat dikenal dengan Jl. Raya Tlajung Udik No. 7, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :
-

Sebelah Utara

Pabrik Karet Rolman ;

-

Sebelah Selatan

Jl. Raya Tlajung Udik ;

-

Sebelah Barat

Pom Bensin ;

-

Sebelah Timur

Pabrik Karet Rolman;

yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Cibinong,
tanggal 23 September 2002 ;
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI
Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat
konpensi untuk seluruhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 743.000,- (tujuh
ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan
banding tersebut dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan
seksama berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Pengadilan
Negeri a quo, bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara beserta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juni
2003 No. 41/PDT.G/2002/PN.TK. yang dimohonkan banding serta
memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori
banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat
sebagai b erik u t;
DALAM KONPENSI:
Dalam E k sep si:
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang
dikemukan oleh Hakim tingkat pertama dalam eksepsi adalah sudah tepat
dan benar, oleh Pengadilan Tinggi alasan dan pertim banganpertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat
Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini, dan putusan
Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat
oleh Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan ;
Dalam P rovisi:
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang
dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama dalam provisi sudah tepat dan
benar, oleh Pengadilan Tinggi alasan dan pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan
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Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini, dan dalam amar putusan
dalam provisi Hakim tingkat pertama menolak tuntutan propisi dari
Penggugat juga oleh Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan.
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkatpertama
dalam pokok perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan
pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa M ajelis Hakim tingkat banding sebelum
m em pertim bangkan substansi gugatan terleb ih dahulu akan
mempertimbangkan hubungan hukum antara perkara No. 15/Pdt.G/2002/
PN.TK. Jp. No. 04/Pdt/2003/PT.TK dengan perkara a quo No. 41/Pdt.G/
2002/PN.TK Jo. No. 28/Pdt/2003/PT. TK ;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan
adanya perbuatan dari Tergugat/Pembanding yang dinilai oleh Penggugat/
Terbanding sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan Tergugat/
Pembanding melalui kuasa hukumnya Syamsul Arifin, SH telah
mengeluarkan surat pem beritahuan yang diedarkan baik kepada
pelanggan tetap ataupun konsumen umum, yang dilakukan melalui
kelurahan-kelurahan dan atau melalui facsimile yaitu berupa surat
pemberitahuan No. 09/PHOSA/L/2Q02 tanggal 30 Mei 2002, yang isinya
himbauan untuk tidak melaksanakan kontrak kerja atau jual beli meteriil
dan asset dari Penggugat (PT. Sumber Batu Berkah) dengan alasan adanya
penyitaan (Conservatoir Beslag) sebagaimana tercantum dalam perkara
No. i 5/Pdt. G/2002/PN. TK ;
Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara
perdata No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK. adalah antara Babay Chalimi sebagai
Penggugat lawan : 1. Kohar Widjaja, 2. Stephanus Soegianto, 3,
Handayanti sebagai Tergugat-Tergugat dan Sumardylah O riana
Roosdilan, SH., Djoni, SH dan Imran M a’aruf, SH, masing-masing
sebagai Turut Tergugat;
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Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat/Terbanding dalam
perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN. TK. adalah tentang kepemilikan PT.
Sumber Batu Berkah dimana dalam salah satu amar putusan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang dalam perkara tersebut tanggal 16 Juli 2002 No.
15/Pdt.G/2002/PN.TK. adalah “M enghukum Tergugati, Tergugat II
dan Tergugat III untuk mengembalikan Perseroan PT. Sumber Batu
Berkah kepada Penggugat
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tersebut pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya tanggal 20 Maret
2003 No. 04/Pdt/2003/PT.TK. dan sekarang perkara tersebut sedang
dalam pemeriksaan tingkat k asasi;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat kepemilikan Perseroan PT. Sumber Batu Berkah masih
dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan belum ada keputusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini
(No. 41/Pdt/2002/PN.TK.) Jo Perkara No. 28/Pdt/2003/PT.TK adalah
PT. Sumber Batu Berkah yang diwakili oleh Direktur Utama Handayanti
sebagai Penggugat melawan Babay Chalimi sebagai Tergugat;
Menimbang, bahwa materi gugatan perkara perdata No. 41/Pdt.G/
2002/PN.TK Jo. No. 28/Pdt/2003/PT.TK. adalah tuntutan adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Babay Chalimi
yang dahulu dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK. Jo. Perkara
No. 04/Pdt/2003/PT.TK. sebagai Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ada hubungan hukum
yang erat antara pekara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK. Jo. No. 04/Pdt/2003/
PT.TK. dengan perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK Jo. No. 28/Pdt/
2003/PT.TK;
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M enimbang, bahwa oleh karena itu M ajelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo yakni
perkara No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK. Jo. No. 28/Pdt/2003/PT.TK
adalah gugatan yang terlalu dini/premateur, oleh karenanya gugatan
tersebut seharusnya diajukan setelah perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK.
Jo. Perkara No. 04/Pdt/2002/PT.TK. mempunyai kekuatan hukum
yang tetap ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk gugatan
yang premateur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterim a (niet ontvankelijkverklaard) dan oleh karenanya
putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juni 2003 No. 41/
Pdt.G/2002/PN.TK. harus dibatalkan ;
DALAM REKONPENSI:
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi
dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam
Rekonpensi ini pun dinyatakan tidak dapat diterima ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
M enim bang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam
konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada
Penggugat dalamn konpensi/Tergugat dalam rekopensi/Terbanding, yang
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juni 2003 No. 41/
PDT.G/2002/PN. TK. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;
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Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Reglemen
Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura atau RBg., khususnya
pasal 199, 192 ayat 1, pasal 204 RBg. dan pasal-pasal dari peraturan
hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
M ENGADILI:
M enerim a perm ohonan banding dari Tergugat/Pem banding
tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5
Juni 2003 No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK. yang dimohonkan banding ;
DAN MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONPENSI:
Dalam E ksepsi:
Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Propisi:
Menolak tuntutan propisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi tidak dapat diterima
(niet ontvankelijkverklaard);
DALAM REKONPENSI :
Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima
(niet ontvankelijkverklaard);
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DALAM KONPENSI DAN R E K O N PE N SI:
Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 125.000,(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
PUTUSAN
N o m o r: 41/PDT.G/2002/PN.TK
“ DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang memeriksa dan
m engadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara
antara :
PT. SUMBER BATU BERKAH, berkedudukan di Srengsem Km. 12
Panjang, Bandar Lampung, diwakili oleh Ny. Handayanti, Direktur
Utama PT Sumber Batu Berkah. Dalam hal ini memilih domisili hukum
di kantor kuasanya Advokat dan Pengacara “Gunawan Nanung Rekan”,
beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348 Jakarta Barat, berdasarkan surat
kuasa khusus, tanggal 24 Juni 2002, memberi kuasa kepada Gunawan
Nanung, SH, , Sh, Toddy Laga Buana, SH dan Aneta Indryasari, SH,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa tersebut dan untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Melawan:
Tn. Babay Chalimi,
Pertikulir, beralamat di Jalan D. Cipto Mengunkusumo, Gang Danau
Ranau VI No. 39, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara,
Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
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Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang Nomor: 41/Pen. Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 29 Juni 2002
tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;
Setelah membaca Penetepan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/
Pen.Pdt.G/2002/PN.TK tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis N om or: 41/Pen.
Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 12 Juli 2002, tentang'mengabulkan sita
jaminan atas asset atau jaminan barang milik Tergugat (rinciannya
sebagaimana tersebut dalam Penetapan tersebut);
Setelah membaca Berita Acara pelaksanaan peletakan sita jaminan
oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 41/Pdt.G/
2002/PN.TK, tanggal 16 Juli 2002, oleh juru sita Pengadilan Negeri
Kalianda Nomor 41/Pdt/G/2002/PN.TK/DELEG/PN. KLD, tanggal 26
Juli 2002, oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 34/2002/
Del. Jo No. 41/Pdt/G/2002/PN.TK, tanggal 26 Agustus 20002 dan oleh
juru sita Pengadilan Negeri Cibinong No. 15/Pen.Pdt/Del-CB/2002/
PN.Cbn jo No. 41/Pdt/G/2002/PN.TK, tanggal 23 September 2002 ;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari kedua belah
pihak yang berperkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi/keterangan ahli yang
diajukan pihak-pihak yang berperkara ;
Setelah membaca Berita Acara sidang dan surat-surat lain dalam
berkas perkara ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24
Juni 2002, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 25 Juni 2002, di bawah
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register No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK telah mengemukakan dalil-dalil
gugatannya sebagai berikut:
1.

Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam
bidang usaha pemecahan batu (quarry) dengan kapasitas produksi
dan penjualan sebesar 800 (delapan ratus) ton sampai dengan 1.000
(seribu) ton per hari, dengan nilai penjualan mencapai Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per harinya ; ■

2.

Bahwa konsumen pelanggan/pengguna produksi batu Penggugat,
selain dilakukan melalui penjualan secara umum juga penjualan yang
dilakukan melalui kontrak kerja ataupun kontrak-kontrak lainnya.
Sehingga penjualan batu dari hasil produksi Penggugat tersebut
sudah kontinue dan rutinitas sehari-hari;

3.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002, Tergugat melalui kuasa hukumnya
telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang diedarkan baik
kepada pelanggan tetap ataupun konsumen umum, yang dilakukan
melalui keluruhan-keluruhan dan atau melalui facsimile yaitu berupa
surat pemberitahuan No. 09/PHOSA/L/2002 tanggal 30 Mei 2002,
yang isinya himbauan untuk tidak melaksanakan kontrak kerja
atau ju a l beli material dan asset dari Penggugat (PT. SUMBER
BATU BERKAH), dengan alasan adanya pensitaan (conservatoir
beslag) sebagaimana tercantum dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/
P N .T K ;

4.

B ahw a selain dari tindakan tersebut, Tergugat ju g a telah
mengeluarkan pengumuman-pengumuman di harian/surat kabar
daerah yang dilakukan secara berturut-turut dengan isi yang tidak
benar dan telah memojokkan Penggugat, sehingga menjadi para
pelanggan/konsum en/pengguna produksi batu takut untuk
melakukan hubungan/kegiatan jual beli dengan Penggugat;
Bahwa hal tersebut adalah karena surat pemberitahuan dari Tergugat
yang menyatakan seolah-olah telah terjadi pembubaran perseroan,
padahal selama ini tidak pernah terjadi perubahan apapun dan
perseroan tetap berjalan seperti biasa ;
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Tindakan Tergugat dengan m enyebarkan pengum um an/
pemberitahuan yang tidak benar tersebut telah pula menimbulkan
keresahan karyawan Penggugat dan mengakibatkan produktifitas
kerja karyawan menjadi menurun ;
Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah
mengakibatkan penurunan penjualan yang amat drastis baik dari
pelanggan umum ataupun konsumen yang sudah terlanjur melakukan
kontrak kerja dengan Penggugat, dan hal ini secara langsung atau
tidak langsung telah mempengaruhi dan menyebabkan penurunan
produksi batu Penggugat;
6.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI,
dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige
daad) yaitu berbuat atau tidak berbuat yang ;
a.
b.
c.
d.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
melanggar hak subyektif orang lain ;
melanggar kaidah tata susila :
bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyrakat atau terhadap harta benda
orang lain ;

7.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah
diuraikan di atas, adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), dimana hak-hak dan kepentingan Penggugat
yang dilindungi hukum dengan telah sengaja dilanggar oleh Tergugat;

8.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum
tersebut, telah menimbulkan kerugian moril maupun materiil, yaitu ;
8 .1. KERUGIAN MATERIIL :
A. Kerugian penurunan produksi batu sebagai akibat dari
penurunan nilai penjualan batu terhitung sejak
dikeluarkannya surat pemberitahuan/pengumuman oleh
Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan
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Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yaitu selama
25 (dua puluh lima) hari, dimana setiap harinya terjadi
penurunan nilai penjualan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah
kerugian yang dialam i oleh Tergugat adalah Rp.
22.500.000, - x 25 hari = Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
B. Kerugian penurunan produksi batu sebagai akibat dari
penurunan nilai penjualan batu terhitung sejak gugatan ini
didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang diperkirakan proses berperkara
akan berlangsung selama 6 (enam) tahun, dimana dalam
satu tahun terdapat 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
dan setiap harinya terjadi penurunan nilai penjualan sebesar
Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah), sehingga jum lah kerugian yang dialami oleh
Tergugat adalah Rp. 22.500.000,= x 365 hari x 6 tahun =
Rp. 49.275.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua
ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
C.

Apabila uang yang ditimbulkan dari kerugian penurunan
produksi batu sebagai akibat dari penurunan nilai penjualan
batu terhitung sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan/
pengumuman oleh Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IA Tanjungkarang
tersebut dipergunakan sebagai tambahan modal usaha,
maka akan memperoleh keuntungan yang diperkirakan
sebesar : 10% (sepuluh per seratus), yaitu : 10% x Rp.
562.500.000, - = Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah);

D. Apabila uang yang ditimbulkan dari kerugian penurunan
produksi batu sebagai akibat dari penurunan nilai penjualan
batu terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan
dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
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tersebut, dipergunakan sebagai tam bahan modal
usaha, maka akan m em peroleh keuntungan yang
diperkirakan sebesar 10% (sepuluh per seratus), yaitu :
10% x Rp. 49.275.000.000,- = Rp. 4.927.500.000,-(Empat
puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta
rupiah);
E.

H ilangnya bunga bank yang seharusnya diperoleh
Penggugat sebagai akibat dari penurunan nilai penjualan,
terhitung sejak adanya surat pengumuman/pemberitahuan
hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan
hukum tetap yang berlangsung selama 6 (enam) tahun, dan
setiap tahunnya suku bunga perbankan ditetapkan sebesar
11% (sebelas per seratus) maka besarnya bunga yang
seharusnya diperoleh adalah ;11% x 6 tahun x
(Rp. 562.500.000,- + Rp. 4 9 .2 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,-) Rp. 32.892.750.000 (tiga puluh dua milyar delapan ratus
sembilan dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Jumlah seluruh kerugian materiil (A + B + C + D + E)
adalah
Rp. 562.500.000,- + Rp. 49.275.000.000,- + Rp. 56.250.000,- +
Rp. 4.927.500.000,- + Rp. 32.982.750.000,- = Rp.
87.714.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus
empat belas juta rupiah) ;

8. II.KERUGIAN INMATERIIL:
Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang memiliki
kredibilitas tinggi dan nama baik di dunia usaha, sehingga
perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan pengumumanpengumuman dan atau surat-surat pemberitahuan tersebut telah
merusak nama baik dan citra Penggugat di mata pelaku usaha,
dan hal ini tidak dapat dipulihkan dalam kurun waktu yang
singkat, dan kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang
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namun layak ditetapkan sebagai pengganti setara dengan nilai
sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu trilyun rupiah) ;
9.

Bahwa sikap dan tingkah laku dari Tergugat selalu beritikad tidak
baik yang selama ini ditunjukkan terhadap Penggugat, dan
dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta bendanya untuk
menghindari tuntutan ganti rugi dari Penggugat serta menjamin agar
gugatan ini tidak sia-sia (illussoir), maka adalah patut dan layak
dim ohonkan kepada Yth. B apak K etua Pengadilan N egeri
Tanjungkarang cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang
bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat, berupa ;
a.

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya
(tempat tinggal Tergugat) setempat dikenal dengan Jl. Dr. Cipto
mangunkusumo Gg. Danau Ranau VI No. 39 Kelurahan Sumur
Batu Kecamatan Telukbetung Utara Bandar Lampung ;

b.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, setempat
dikenal dengan Jl. Taman Sari 11 No. 3 Jakarta B arat;

c.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, setempat
dikenal dengan nama PT. YUPITER INDAH terletak di Jl. Raya
Candi Mas Km. 25 Natar Lampung Selatan ;

d.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, setempat
dikenal dengan Jl. Raya Talajung Udik No. 7 Gunung Putri
Kabupaten B ogor;

e.

Saham milik dan atas nama Tergugat sebanyak 250 (dua ratus
lima puluh) lembar saham PT. YUPITER INDAH sebagaimana
Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham PT. YUPITER
INDAH No. 10 tanggal 11 Nopember 1996 yang dibuat oleh
Imran Ma’ruf, SH Notaris di Bandar Lampung ;

f.

Harta benda bergerak dan ataupun tidak bergerak lainnya yang
akan dimohonkan dalam suatu surat permohonan sita jaminan
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tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
gugatan ini ;
10. Bahwa guna menjamin putusan dalam perkara ini dilaksanakan
secara patuh, taat dan sukarela oleh Tergugat, maka adalah patut
dan layak untuk dimohonkan penetapan uang paksa (dwangsom)
kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per
hari, terhitung sejak putusan dalam perkara memperoleh kekuatan
hukum tetap hingga dilaksanakan secara patuh dan sukarela oleh
Tergugat;
11. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum,
dimana diajukannya didasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya
dengan didukung oleh alat bukti yang lengkap dan authentik maka
adalah patut dan layak untuk dimohonkan diberikan suatu putusan
yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vit coerbaar bij vocraad),
meskipun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun
peninjauan kem bali;
Berdasarkan urairan-uraian tersebut di atas, maka Penggugat
menghaturkan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Kelas IATanjungkarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan putusan dengan
a m a r;
DALAM PR O PISI:
1.

Mengabulkan penetapan yang isinya :
“Memerintahkan kepada konsumen-konsumen/pelanggan umum
ataupun pelanggan tetap Penggugat untuk tetap melaksanakan
transaksi/hubungan dagang sebagaim ana sebelum adanya
pengumuman/pemberitahuan dari Tergugat”

2.

Mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan yang dimohonkan
sebagaimana tercantum dalam posita gugatan ini, yaitu terhadap :
a.
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Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya

(tempat tinggal Tergugat) setempat dikenal dengan Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo Gg. Danau Ranau VI No. 39 Kel. Sumur Batu
Kecamatan Telukbetung Utara Bandar Lampung ;
b.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, setempat
dikenal dengan Jl. Taman Sari 11 No. 3 Jakarta B arat;

c.

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan nama PT. YUPITER INDAH terletak
di Jl. Raya Candi Mas Km. 25 Natar Lampung Selatan ;

d.

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Raya Telajung Udik No. 7 Gunung
Putri kabupaten B ogor;

e.

Saham milik dan atas nama Tergugat sebanyak 250 (dua ratus
lima puluh) lem bar saham di PT. Y UPITER IN D A H
sebagaimana Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham PT.
YUPITER INDAH No. 10 tanggal 11 November 1996 yang
dibuat oleh Imran M a’ruf, SH Notaris di Bandar Lampung ;

f.

Harta benda bergerak dan ataupun tidak bergerak lainnya yang
akan dimohonkan dalam suatu surat permohonan sita jaminan
tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
gugatan in i;

DALAM POKOK PERKARA:
1.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

2.

Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan yang
melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

3.

Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan dan telah diletakkan
sebagaimana terurai dalam posita adalah sah dan berharga (goed en
van waarde te verklaren);

4.

M enghukum Tergugat untuk m em bayar ganti rugi kepada
Penggugat:
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a.

Kerugian materiil sebesar Rp. 87.714.000.000,- (delapan puluh
tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah);

b.

Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) sekaligus dan seketika putusan dalam perkara
itu diucapkan ;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat
terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan
hukum tetap hingga dilaksanakan secara patuh dan sukarela oleh
Tergugat ;

6.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (uit voerbaar bijfoeraad), meskipun adanya upaya hukum
verzet banding, kasasi maupun peninjauan kem bali;

7.

M enghukum Tergugat untuk m em bayar segala biaya yang
ditimbulkan dalam perkara in i;

Atau:
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil dan layak (ex acque
et bono ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak
Penggugat hadir kuasanya Gunawan Nanung, SH, pihak Tergugat hadir
kuasanya Syamsul Arifin, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
25 Juli 2002 ;
Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis telah berusaha
untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak
berhasil;
Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berperkara tidak
dapat didam aikan, maka pem eriksaan perkara dim ulai dengan
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membacakan surat gugatan dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada
perbaikan, perubahan dan tetap berpegang teguh kepada gugatannya
tersebut;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan jawaban pada tanggal 15 Agustus 2002, yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut:
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
1.

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum
Posita gugatan (fundamentum petendi) dari gugatan Ny. Handayanti
jelaslah tidak menjelaskan tentang adanya Hak dan Hubungan
Hukum atau Peristiwa Hukum yang menjadi Dasar Yuridis suatu
gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
Posita gugatan Ny. Handayanti hanya mendiskripsikan PT. Sumber
Batu Berkah sebagai sebuah perseroan yang bergerak di bidang
Pemecah Batu (quarry) dengan kapasitas produksi dan penjualan
sekitar 1.000 (seribu) ton per hari. Hal ini tidak menjelaskan
Kedudukannya serta Kewenangannya di PT. Sumber Batu Berkah
yang berdasarkan bukti-bukti otentik PT. Sumber Batu Berkah adalah
milik Tuan Babay Chalimi bahkan atas dasar amar putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor :
15/Pdt.G/2002/PN.TK Ny. Handayanti harus mengembalikan PT.
Sumber Batu Berkah kepada Tuan Babay Chalimi dan secara
tanggung renteng dihukum juga untuk menggantikan kerugian
kepada Tuan Babay Chalimi.
Berdasarkan hal tersebut di atas Ny. Handayanti tidak berwenang
dan berkuasa menjadi Kuasa dan mengakui PT. Sumber Batu Berkah
sebagai miliknya apalagi menggugat Tuan Babay Chalimi telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan
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kerugian bagi Perusahaanya sendiri.
Jika Ny. Handayanti mengasumsikan dirinya adalah Direktur Utama
sehingga berhak mewakili Perseroan baik di dalam Pengadilan
maupun di luar Pengadilan adalah suatu penafsiran yang sangat keliru
atas Anggaran Dasar maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas.
Hal tersebut jelas, karena Tuan Babay Chalimi sebagai pemilik PT.
Sumber Batu Berkah belum pernah mengangkat Ny. Handayanti
yang merupakan Kasir di PT. Sumber Batu Berkah sebagai Direktur
Utama hal ini dikarenakan Ny. Handayanti belum cakap untuk
diberikan kedudukan sebagai Direktur Utama, selain itu Ny.
Handayanti bukanlah Pemegang Saham, ia hanyalah seorang
Karyawan Biasa yang bekerja berdasarkan hubungan buruh dan
majikan.
Bahwa sangatlah tidak patut, bila seorang buruh menggugat majikan
berupa kerugian yang nyata-nyata adalah hak majikan, yang patut
adalah seorang buruh menggugat majikan yang melakukan prestasi
atau imbalan atas kerja sang buruh.
Betapa menggelikan, bilapun gugatan dikabulkan, maka akan terjadi
hal dimana T\iah Babay Chalimi sebagai pemilik PT. Sumber Batu
Berkah harus membayar ganti rugi materiil dan immateterial kepada
dirinya sendiri, dan Ny. Handayanti hanyalah seorang penonton
drama yang menggelikan tetapi memalukan tersebut.
B erdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas jelaslah Ny.
Handayanti tidak dapat memposisikan dirinya sebagai “KUASA”
dari PT. Sumber Batu Berkah apalagi menggugat Tuan Babay
Chalimi mengganti kerugian secara materiil maupun immaterial.
Karena jelas berdasarkan bukti-bukti otentik yang syah dan ada pada
Tuan Babay Chalimi, Ny. Handayanti tidak bewenang atau tidak
berkedudukan sebagai Penggugat.
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Dan Ny. Handayanti dalam surat gugatan yang menggelikan tersebut
tidak satupun menuangkan kata yang mengatakan dan membuktikan
siapa pemilik PT. Sumber Batu Berkah kecuali Tuan Babay Chalimi
yang telah dapat membuktikan dan terbukti secara syah menurut
hukum adalah pemilik PT. Sumber Batu Berkah.

2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah Ny. Handayanti tidak
berwenang dan berkedudukan sebagai penggugat dan Tuah Babay
Chalimi tidak dalam kedudukan sebagai Tergugat oleh karenanya
istilah Penggugat dan Tergugat tidak kami pakai dalam Eksepsi
maupun Jawaban atas Perkara Perdata N o .: 41/Pdt.G/2002/PN.TK
ini. Dan selanjutnya kami hanya menyebutkan nama masing-masing
pihak.
Gugatan kabur (Abscuur Libellum)
Gugatan meteriil dan immaterial yang diajukan Ny. Handayanti,
selain angkanya mirip cak-cakan kode togel dan mirip juga dengan
harga promosi TV-MEDIA sehingga menjadi kabur dan tidak jelas
(abscuur), dan Ny. H andayanti m enjelaskan dalam P o sita
Gugatannya apakah PT. Sumber Batu Berkah telah merugikan atau
Ny. Handayanti sendiri (yang telah memposisikan diri) yang telah
dirugikan, dan untuk jumlah pendapatan atau keuntungan yang
sedemikian besar seharusnya PT. Sumber Batu Berkah menjadi salah
satu Wajib Pajak terbesar di Propinsi Lampung akan tetapi dari daftar
pembayaran pajak di Propinsi Lampung nama PT. Sumber Batu
Berkah ternyata tidak pemah terekam dan atau hal ini terjadi akibat
PT. Sumber Batu Berkah yang sekarang dalam penugasan tangantangan yang tidak syah secara hukum tidak pemah membayar pajak.
Dan yang jelas akibat perbuatan dalam masalah tersebut bukan hanya
Tuan Babay Chalimi saja yang dirugikan, tetapi keuangan negara
pun telah dirugikan.
Jika yang dirugikan itu PT. Sumber Batu Berkah jelas dan pasti
bahwa Tuan Babay Chalimi adalah pihak yang akan menerima ganti
kerugian tersebut, tetapi jika Ny. Handayanti yang dirugikan,
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kerugian apa yang telah dideritanya akibat perbuatan Tuan Babay
Chalimi selaku pemilik PT. Sumber Batu Berkah yang sekaligus
merupakan Majikan dari Ny. Handayanti.
Bila Ny. Handayanti menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat
ketika Tergugat masih aktif mengurusi PT. Sumber Batu Berkah,
bukankah Ny. Handayanti tidak pemah terlambat memperoleh gaji
yang menjadi haknya sebagai karyawan apalagi sekarang setelah
Tergugat menyerahkan Pengelolaan PT. Sumber Batu Berkah kepada
Saudara Stephanus Soegianto melalui RUPS pada tahun 1991
sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 4 Juli 1991 yang dibuat di
hadapan Jenmerdin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung.
Bahwa dengan adanya kenyataan di atas Ny. Handayanti sebagai
karyawan PT. Sumber Batu Berkah jelaslah tidaklah pernah
dirugikan oleh Tuan Babay Chalimi bahkan justru Tuan Babay
Chalimi yang kehilangan haknya berupa PT. Sumber Batu Berkah
beserta seluruh asset dan keuntungannya selama puluhan tahun,
akibat Perbuatan M elawan Hukum yang dilakukan oleh Ny.
Handayanti bersama saudara Kohar Widjaja dan saudara Stephanus
Soegianto.
Maka karenanya sangatlah wajar jika kemudian Tuan Babay Chalimi
menuntut PT. Sumber Batu Berkah yang menjadi haknya untuk
dikembalikan kepadanya, yang dalam perkara perdata Nomor : 15/
Pdt.G/2002/PN.TK telah dikabulkan gugatannya dan PT. Sumber
Batu Berkah dinyatakan milik Tuan Babay Chalimi.
Bahwa perbuatan Tuan Babay Chalimi mengumumkan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan kepada khalayak
ramai dan beberapa relasi PT. Sumber Batu Berkah adalah
Perbuatan Yang Diperbolehkan Hukum, karena perbuatan
tersebut berdasarkan hukum dan kepatutan dalam proses hukum.
Bahwa perbuatan Tuan Babay Chalimi sebagaimana tersebut di atas
adalah upaya pencegahan kerugian berlanjut yang diakibatkan oleh
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aktivitas Ny. Handayanti, saudara Kohar Widjaja dan saudara
Stephanus Soegiarto mengeksplorasi dan mengeksploitasi deposit
berupa batuan andesit milik PT. Sumber Batu Berkah yang pada
saat itu sedang dalam proses Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/
2002/PN.TK dan dinyatakan dalam Penetapan Sita Jaminan sebagai
Objek Sita perkara tersebut.
Sehingga sangatlah beralasan dan pula sangat patut bila Tuan Babay
Chalimi melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, karena
secara logika atau akal sehat saja bahwa aktivitas yang semakin
brutal dari Ny. H andayanti cs. Dalam m engeksplorasi dan
mengksploitasi batuan andesit PT. Sumber Batu Berkah milik Tuan
Babay Chalimi maka akhirnya dalam hitungan hari saja akan
semakin menipis dan semakin bertambah pula kerugian yang akan
diderita oleh Tuan Babay Chalimi, bahkan pada saat Putusan telah
dapat dieksekusi maka Tuan Babay Chalimi hanya akan memperoleh
sebuah kekecewaan karena PT. Sumber Batu Berkah hanyalah ibarat
pepesan kosong.
3.

Gugatan Kurang Pihak (exceptio plurium litis conssortium)
Bahwa jika gugatan didasarkan bahwa Tuan Babay Chalimi telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memuat
Pengumuman di Media Massa dan mengirimkan Surat Himbauan
Hukum kepada khalayak ramai maupun beberapa relasi PT. Sumber
Batu Berkah, maka gugatan Ny. Handayanti adalah jelas kurang
pihaknya.
Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang melalui Majelis Hakim
dalam perkara Perdata N om or: 15/Pdt.G/2002/PN/TK dalam sidang
yang terbuka untuk umum telah menetapkan Sita Jaminan terhadap
asset PT. Sumber Batu Berkas dan Harta Milik Tergugat I, II dan
III.
Bahwa berdasarkan Penetapan Sita Jaminan tersebut pihak
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Kalianda, dan
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Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui juru sita masing-masing
yang ditunjuk pada Pengadilan-Pengadilan tersebut telah pula
membuat Berita Acara Penyitaan untuk maksud tersebut.
Bahwa sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Penyitaan tersebut,
pihak Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberitahukan dan
meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung, juga
kepada Kepala Kelurahan terkait, dan juga pihak Samsat Bandar
Lampung, yang maksudnya adalah untuk menyebarluaskan kepada
khalayak ramai tentang adanya Sita Jaminan terhadap asset
PT. Sumber Batu Berkah dan Harta Milik Tergugat I, II dan III.
Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah pula melaksanakan Sita
Jaminan termaksud dan telah pula memberitahukan dan meminta
bantuan Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan juga Kepala
Desa terkait, yang maksudnya adalah untuk menyebarluaskan kepada
khalayak ramai tentang adanya Sita Jaminan terhadap asset PT.
Sumber Batu Berkah.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah pula melaksanakan
Sita Jaminan termaksud dan telah pula memberitahukan dan meminta
bantuan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan juga Kepala
Kelurahan terkait, yang maksudnya adalah untuk menyebarluaskan
kepada khalayak ramai tentang adanya Sita Jaminan terhadap Harta
Milik Tergugat I.
Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjungkarang dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/20002/PN.TK,
Tergugat I, H dan III tidak melakukan perlawanan terhadap
Penetapan Sita Jaminan dan pelaksanaannya tersebut maka Tergugat
I, II dan III dianggap telah menerima Penetapan dan Pelaksanaan
Sita Jaminan tersebut.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Ny. Handayanti yang
hanya ditujukan terhadap Tuan Babay Chalimi tanpa melibatkan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Kalianda, dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menetapkan dan
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melaksanaskan Sita Jaminan adalah nyata-nyata merupakan gugatan
yang kurang para pihaknya.
Bahwa gugatan Ny. Handayanti yang juga tidak melibatkan Badan
Pertanahan Nasional Bandar Lampung, Badan Pertanahan Nasional
Lampung Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
yang telah mencatat dan menyebarluaskan Penetapan Sita Jaminan
termaksud adalah nyata-nyata merupakan gugatan yang kurang para
pihaknya.
Bahwa gugatan Ny. Handayanti yang juga tidak melibatkan Kepala
Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjungkarang Pusat, juga Kepala
Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kepala
Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang, Kepala Kelurahan
Panjang Selatan Kecamatan Panjang, Kepala Kelurahan Way Dadi
K ecam atan Sukaram e, K epala K elurahan K uningan Tim ur
Kecamatan Setia Budi jakareta Selatan, Kepala Desa Sukajaya
Kecamatan Ketibung, dan Kepala Desa Tanjungan Kecamatan
Ketibung yang telah pula mencatat dan menyebarluaskan Penetapan
Sita Jaminan termaksud adalah nyata-nyata merupakan gugatan yang
kurang para pihaknya.
DALAM POKOK PERKARA
1.

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap
menjadi bagian dalam pokok perkara in i;

2.

Bahw a Tuan Babay C halim i m enolak seluruh gugatan Ny.
Handayanti karena gugatan tidak beralasan hukum ;

3.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Ny. Handayati adalah
mengada-ada dan sama sekali tidak relevan ;

4.

Bahwa dalil angka 3 yang dikemukakan Ny. Handayanti jelas
menyebutkan bahwa himbauan untuk melaksanakan kontrak kerja
atau jual beli material ... dan seterusnya dengan alasan adanya
pensitaan (consevatoir beslag) sebagaimana tercantum dalam perkara
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Nomor : 15/Pdt.G/2002/PN.TK, adalah jelas-jelas dalil yang
mengakui bahwa perbuatan Tuan Babay Chalimi adalah Perbuatan
yang Diperbolehkan dan Berdasarkan Hukum ;
5.

Bahwa dalil angka 4 yang dikemukakan Ny. Handayanti jelas
membuktikan bahwa gugatan Ny. Handayanti Kurang Pihaknya dan
dengan menyatakan bahw a himbauan tersebut berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam
Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2002/PN.TK, bahwa artinya tanpa
himbauan hukum pun sebenarnya Penetapan Sita Jaminan dan
pelaksanaannya tetap harus diketahui khalayak ramai. Dan hal ini
membuktikan bahwa Ny. Handayanti belum cakap memimpin
PT. Sumber Batu Berkah, dimana seorang yang mengaku sebagai
pimpinan yang professional ternyata tidak mampu membedakan
Perbuatan yang Diperbolehkan dan yang Tidak Diperbolehkan
H ukum ;

6.

Bahwa dalil yang dikemukakan Ny. Handayanti adalah merupakan
resiko yang logis karena untuk mencegah kerugian yang lebih besar
yang akan diderita Tuan Babay Chalimi sebagai pemilik PT. Sumber
Batu Berkah. Bahwa hal ini juga jelas membuktikan bahwa dalam
mengelola PT. Sumber Batu Berkah diperlukan orang yang beritikad
baik dan PT. Sumber Batu Berkah sebagai produsen batu dalam
menjual produknya haruslah menjelaskan kepada konsumen maupun
para relasinya tentang keadaan dan status dari PT. Sumber Batu
Berkah sehingga tidak dituduh sebagai Penjual yang Curang. Atau
hal ini memang disengaja agar selama digugat untuk mengembalikan
PT. Sumber Batu Berkah oleh Tuan Babay Chalimi, Ny. Handayanti
dan kawan-kawan secara sengaja mengeksploitasi secara besarbesaran sehingga jika Tuan Babay Chalimi memperoleh kembali
PT. Sumber Batu Berkah maka ia hanyalah mendapatkan sebuah
pepesan kosong;

7.

Bahwa dalil yang dikemukakan Ny. Handayanti dalam angka 6 yang
menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daag)
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dengan m erujuk Yurisprudensi M ahkamah Agung RI tanpa
menyebutkan hubungan hukum dengan peristiwa atau Perbuatan
Hukum yang dilakukan oleh Tuan Babay Chalimi, maka dalil yang
telah dikemukakan oleh Ny. Handayanti tersebut hanya suatu
penafsiran yang dicomot secara serampangan dari sebuah teksbooks
Mahasiswa Hukum pada Semester Pertama, dan jika kita analisa
ke-4 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang
dimaksud di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Tuan
Babay Chalimi mengumumkan dan mengirimkan Himbauan Hukum
adalah merupakan upaya pencegahan perbuatan yang merugikan
secara berlanjut dan sistematis terhadap Hak Milik Tuan Babay
Chalimi atas PT. Sumber Batu Berkah ;
8.

Bahwa dalil yang dikemukakan Ny. Handayanti dalam angka 8 yang
mendalilkan telah timbul kerugian materiil maupun immaterial
adalah merupakan gugatan berdasarkan ilusi yang mencerminkan
tindakan seseorang yang sedang panik, dikarenaskan PT. Sumber
Batu Berkah yang selama ini dikuasai secara melawan hukum dan
telah diporsir produksinya sekarang ternyata harus dikembalikan
kepada Tuan Babay Chalimi selaku pemiliknya yang syah menurut
hukum ;

9.

Bahwa mengenai nilai kerugian materiil yang bersifat ilusi tersebut,
haruslah dibuktikan dengan bantuan Akuntan Publik yang akan
mengaudit secara akurat dan bertanggungjawab sehingga akhirnya
kerugian yang dialami Tuan Babay Chalimi sebagai pemilik PT.
Sumber Batu Berkah dan ataupun kerugian negara sebagai kewajiban
PT. Sumber Batu Berkah dalam menjalani kewajiban membayar
pajak dapat diperhitungkan secara benar dan bertanggungjawab ;

10. Bahwa ungkapan kerugian materiil yang hanya berdasarkan prediksi
yang sangat serampangan tersebut, baik dari sisi nilai kerugian
maupun jangka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian suatu
perkara perdata, adalah merupakan suatu gugatan yang tidak rasional
dan sama sekali tidak bertanggungjawab, sehingga gugatan
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Ny. Handayanti terkesan hanya sebagai upaya mengulur-ulur waktu
penyerahan PT. Sumber Batu Berkah kepada Tuan Babay Chalimi
dan sebagai upaya sambilan dalam mengurus habis deposit batuan
andesit PT. Sumber Batu berkah ;
Melengkapi kegemaran berkhayal, timbulah nilai kerugian materiil,
seorang penguasa Orde Baru yang gagah perkasa saja untuk
mengumpulkan kekayaan yang berjumlah trilyunan rupiah
membutuhkan waktu 32 tahun, apakah artinya Ny. Handayanti bila
dikomparatifkan dengan penguasa Orde Baru termaksud;
Bahwa kerugian immaterial PT. Sumber Batu Berkah sebagaimana
dikemukakan oleh Ny. Handayanti adalah nilai kerugian yang sangat
tidak benar melekat pada PT. Sumber Batu Berkah, karena nama
baik PT. Sumber Batu Berkah tersebut belum dapat diuji nilainya
sebagai merk dagang yang mempunyai nilai jual, untuk itu pun
haruslah dibuktikan terlebih dahulu terlepas dari masalah
Ny. Handayanti yang nyata-nyata tidak kompeten dan tidak
berwenang secara hukum untuk m em posisikan diri sebagai
Penggugat dengan mengatasnamakan Direktur Utama PT. Sumber
Batu Berkah ;
11. Mencermati keserakahan yang dikemukakan Ny. Handayanti dalam
dalil angka 9, jadi ingat pada cerita anjing yang loba belum puas
mengangkangi secara melawan hukum PT. Sumber Batu Berkah
selam a sekian tahun kem bali Ny. H andayanti berusaha
mengangkangi harta orang lain dengan jalan melakukan Sita Jaminan
terhadap harta yang diduganya milik Tuan Babay Chalimi, padahal
mencermati gugatan Ny. Handayanti yang serampangan adalah
bukan merupakan gugatan terhadap perbuatan Wanprestasi berupa
jaminan untuk pembayaran hutang, sehingga objek Sita Jaminan
yang bukan milik pribadi secara mutlak dari seseorang yang digugat
adalah perbuatan yang keliru karena tidak mengikuti kaidah hukum
acara yang berlaku ;
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12. D alam m encerm ati gugatan Provisi Ny. H andayanti yang
menginginkan dikabulkannya Gugatan Provisi adalah suatu hal yang
tidak mungkin karena Himbauan Hukum yang dilakukan oleh Tuan
Babay Chalimi adalah suatu perbuatan yang dibenarkan oleh hukum
dan oleh karenanya jika gugatan provisi ini akan dikabulkan haruslah
mencabut Penetapan Sita Jaminan dalam perkara perdata Nomor :
15/Pdt.G/2002/PN.TK telebih dahulu ;
13. Bahwa dikarenakan Ny. Handayanti tidak berwenang dan tidak
berkedudukan sebagai Penggugat maka Sita Jam inan yang
dimohonkan seharusnya ditolak karena tidak berharga sebagai
jam inan prestasi yang timbul akibat cidera jam inan, hal ini
disebabkan antara Ny. handayanti dan Tuan Babay Chalimi tidak
memiliki hubungan hukum atas transaksi jual beli produksi PT.
Sumber Batu Berkah yang dapat menyebabkan timbulnya perbuatan
wanprestasi, dan yang sebenarnya hubungan hukum yang terjadi
hingga saat ini hanyalah hubungan antara majikan dan buruhnya,
dan perbuatan Tuan Babay Chalimi bukanlah pelanggaran terhadap
hak-hak Ny. Handayanti sebagai buruh atau karyawan di PT. Sumber
Batu Berkah ;
Dan objek yang dimohonkan sita tersebut bukanlah milik Tuan
Babay Chalimi yang dilibatkan dalam perkara ini, sedangkan pemilik
objek sita belumlah terlibat dalam perkara ini, sedangkan pemilik
objek sita belumlah terlibat dalam perkara ini sehingga tidaklah
rasional dan patut secara hukum bila pihak lain yang dilibatkan
dirugikan atas sita jaminan tersebut.
DALAM REKONPENSI
Bahwa bersama ini Tuan Babay Chalimi yang dalam hal ini yang
selenjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan
Gugatan Rekonpensi terhadap Ny. Handayanti yang selanjutnya disebut
Tergugat Rekonpensi;
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Adapun alasan-alasan Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:
1.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi
dalam gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi yang terdaftar
dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2002/PN.TK, mohon dianggap
menjadi bagian dalam gugatan rekonpensi ini ;

2.

Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonpensi yang terdaftar pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan N om or: 41/Pdt.G./2002/
PN.TK sangat merugikan Penggugat Rekonpensi yang dikenal
sebagai seorang pengusaha yang cukup dikenal di kalangan
Pengusaha maupun Pemerintah Propinsi Lampung baik secara moriil
maupun m ateriil;

3.

Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi telah pula membuka mata
Penggugat Rekonpensi betapa besar kerugian yang dideritanya atas
eksploitasi secara besar-besaran dan sistematis yang di dalam
gugatan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 87.714.000.000,-(delapan
puluh milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) sangatlah wajar
jika Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk
menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian sebesar
Rp. 87.714.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat
belas juta rupiah);

4.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi sangatlah mendiskreditkan
nama baik Penggugat Rekonpensi serta kerugian immaterial yang
diakibatkan oleh gugatan Tergugat Rekonpensi adalah merupakan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kerugian yang
immaterial yang timbul akibat gugatan Tergugat Rekonpensi tidaklah
dapat dinilai dengan uang tetapi jika dibandingkan dengan kerugian
moril yang diderita Tergugat Rekonpensi yang merupakan karyawan
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun
rupiah) maka sangatlah wajar jika kerugian immeterial yang diderita
Penggugat Rekonpensi yang mempunyai kredibilitas yang lebih
tinggi dari Tergugat Rekonpensi untuk menuntut ganti kerugian
sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah);
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5.

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik hal ini
ditunjukkan dengan gugatan Tergugat R ekonpensi yang
serampangan dan tanpa landasan hukum yang benar telah sangat
mengkhawatirkan Penggugat Rekonpensi atas kem ungkinan
pengalihan harta bergerak milik Tergugat Rekonpensi dan untuk
menjamin agar gugatan tidak sia-sia maka adalah sangat wajar jika
Penggugat Rekonpensi mohon kepada M ajelis Hakim untuk
meletakkan Sita Jaminan atas harta bergerak berupa kendaraan roda
empat Mitsubishi Kuda Grandia Nomor Polisi BE 2473 DF milik
Tergugat Rekonpensi;

6.

Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan oleh bukti-bukti yang
sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka selayaknyalah
dapat dikabulkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar
bij vooraad);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara perdata
Nomor : 41/Pdt.G/2002/PN.TK agar berkenan memutuskan ;

DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
1.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tuan Babay Chalimi ;

2.

Menyatakan gugatan Ny. Handayanti tidak berdasarkan hukum ;

3.

Menyatakan gugatan Ny. Handayanti adalah kabar (O bscuur
Libellum);

4.

Menyatakan gugatan Ny. Handayanti kurang pihaknya.

DALAM POKOK PERKARA
M enolak seluruh gugatan Penggugat atau stid ak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvenkelijk verklaard).
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DALAM REKONPENSI
1.

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi / Tuan Babay
Chalimi ;

2.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Ny. Handayanti telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad );

3.

M enghukum Tergugat Rekonpensi / Ny. H andayanti untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi / Tuan Babay
Chalimi sebesar Rp. 87.714.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar
tujuh ratus empat belas juta rupiah) sekaligus dan seketika ;

4.

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Ny. HKohar Widjajaandayanti
untuk membayar ganti rugi inmaterial kepada Penggugat Rekonpensi
/ Tuan Babay Chalimi yang jika dinilai dengan urang sebesar Rp.
10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah);

5.

M enghukum Tergugat R ekonpensi / Ny. H andayanti untuk
membayar denda keterlambatan (dwangsom) Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini
apabila Tergugat Rekonpensi terlambat melaksanakan putusan in i;

6.

Menyatakan bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah
diletakkan adalah sah dan berharga (goed en van te veklaren);

7.

Menyatakan bahwa putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun
akan ada upaya hukum Banding, verzet, Kasasi dan Peninjauan
Kembali.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
1.

M enghukum Tergugat Rekonpensi / Ny. H andayanti untuk
membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau
2.

370

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat rersebut di atas, pihak
Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Agustus 2002, yang
pada pokoknya tetap berpegang teguh kepada gugatannya dan bunyi
selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 3 September 2002, yang pada
pokoknya tetap berpegang teguh pada jaw abannya dan bunyi
selengkapnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab tersebut di atas, karena
kedua belah pihak yang berperkara tetap berpegang teguh pada dalilnya
masing-masing maka kedua belah pihak dibebankan pembuktian,
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 283 Rbg, pada pokoknya
berbunyi : “barang siapa mendalilkan sesuatu hak, maka ia harus
membuktikan tentang haknya tersebut” ;
M enim bang, bahw a pihak Penggugat di persidangan telah
mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy, yang telah dibubuhi
materai secukupnya b erupa:
1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Batu Berkah, No.: 2
tanggal 3 Desember 1998, mengenai pengangkatan penggugat
sebagai Direktur Utrama, diberi tanda :P-l.a ;

2.

Rapat Umum Luar Biasa PT. Sumber Batu Berkah, tentang
Perubahan Susunan Direksi, tanggal 7 September 1998, diberi tanda
: P-l.b ;

3.

Surat Tergugat No. 09/PH-SA/I/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang
ditujukan kepada PT. WIKA dalam rangka menghimbau untuk tidak
melaksanakan kontrak kerja atau jual beli material dan asset PT.
Sumber Batu Berkah diberi tanda : P-2 ;

4.

Fax dari PT. WIKA tanggal 24 Juni 2002 mengenai konfirmasi
perkara perdata PT. Sumber Batu Berkah diberi tanda : P-3 ;

5.

Pengumuman kepada segenap relasi PT. Sumber Batu Berkah,
sehubungan surat Tergugat No. 09/PH-SA/L/2002 tanggal 30 Mei
2002, diberi tanda : P-4 ;
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6.

Surat dari PT. WIKA No. 02-03.6/39/2002, yang ditujukan kepada
Sub Kontaktor Proyek jembatan Op. 43 Lampung, agar waspada
terhadap masalah gugatan PT. Sumber Batu Berkah, diberi tanda :
P-5 :

7.

Surat dari PT. WIKANo. SE.01.01/WB.F.006/2002, tanggal 28 Juni
2002, perihal minta penjelasan, diberi tanda : P-6 ;

8.

Surat melalui Fax dari Syamsul Arifin, SH dan Rekan, yang diterima
pelanggan tetap PT. Sumber Batu Berkah, tanggal 30 Juli 2002,
diberi tanda : P-7 ;

9.

Surat melalui Fax dari Syamsul Arifin, SH dan Rekan, kepada
Direktur PT. Tonggak Ampuh, tanggal 1 Agustus 2002, perihal
himbauan hukum, diberi tanda P-8 ;

10. Pengumuman dari Tergugat di Surat Kabar Lampung Post, tanggal
1 Maret 2002, isinya memberhentikan Direksi PT. Sumber Batu
Berkah Sdr. Stephanus Soegianto, tanggal 28 Pebruari 2002, diberi
tanda: P-9 ;
11. Pengumuman dari Direksi PT. Sumber B atu B erkah Sdr. Stephanus
Soegianto, di Surat Kabar Lampung Post, tanggal 8 Maret 2002,
sebagai sanggahan terhadap pengumuman tanggal 28 Februari 2002,
diberi tanda : P -10 ;
12. Pengumuman di Surat Kabar Lampung Post, tanggal 11 Maret 2002
dari Tergugat mengatasnamakan Direksi PT. Sumber Batu Berkah
Stephanus Soegianto, diberi tanda : P-11 ;
13. Pengumuman sanggahan di Surat Kabar Lampung Post, tanggal 12
Maret 2002 dari Direksi PT. Sumber Batu Berkah Stephanus
Soegianto, yang menyanggah pengumuman Tergugat, diberi tanda
: P- i 2 ;
14. Pengumuman dari Tergugat, yang mengatasnamakan PT. Sumber
Batu Berkah di Surat Kabar Lampung Post, tanggal 26 Agustus 2002,
diberi tanda : P -l :
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15. Daftar Harga berlaku mulai berlaku tanggal 11 Maret 2002, laporan
produksi bulan Mei 2002 sampai dengan Agustus 2002, diberi tanda
: P-14 ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas,
pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
I.

Johanes Mulyono
-

Bahwa sepengetahuan saksi tentang perkara ini adalah Babay
Chalami (Tergugat) melalui kuasanya, mengirim surat kepada
konsumen PT. Sumber Batu Berkah, yang isinya melarang
membeli batu dan melarang berhubungan dengan PT. Sumber
Batu Berkah ;

-

Bahw a saksi m engetahui hal terseb u t dari konsum en
perusahaan, karena saksi bekerja di perusahaan tersebut dan
saksi juga pemah membaca surat tersebut;

-

Bahwa saksi mengenal serta membenarkan bukti P-2, P-3, P-4;
P-5, P-7 dan P-8 yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

-

Bahwa akibat dari surat Tergugat tersebut, konsumen menjadi
ragu dan akhirnya mereka menunda pembelian barang dari
perusahaan dan bahkan ada yang menghentikan sama se k a li;

-

Bahwa juga perusahaan yang menghentikan hubungan, yaitu
perusahaan-perusahaan berbadan hukum, misalnya PT. Wiry a
Karya ;

-

Bahwa karena adanya penundaan penjualan dan yang
menghentikan pembelian dari konsumen, maka hasil penjualan
menjadi berkurang ;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik perusahaan adalah Pak
Kohar, karena ia pimpinan kam i;

-

B ahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum surat dari Tergugat,
tetapi saksi memahami isi surat tersebut;
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-

Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta Pendirian perusahaan
tersebut;

II. Suhardi
Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan
Tergugat, karena Babay Chalimi (Tergugat) mengirim surat,
melalui kuasanya Syamsul Arifin, SH kepada PT. Kereta Api,
yang isinya himbauan kepada PT. Kereta Api untuk tidak
melaksanakan kontrak kerja dengan PT. Sumber Batu Berkah ;
-

Bahwa surat tersebut tertanggal 22 Juli 2002, yang diterima
berupa foto copynya, melalui PT. Kereta A p i;

-

Bahwa akibat surat Tergugat tersebut, sejak bulan Juli 2002
transaksi jual beli PT. Sumber Batu Berkah dengan PT. Kereta
Api dihentikan sampai dengan sekarang;

-

Bahwa akibat lain adalah PT. Sumber Batu Berkah tidak dapat
melakukan negosiasi dengan konsumen dan adanya pemutusan
hubungan kerja pada perusahaan konsumen karena tidak
mendapat kiriman batu dari PT. Sumber Batu Berkah ;
Bahwa sebelum adanya surat dari Tergugat, PT. Sumber Batu
Berkah aktif mengirim batu kepada konsumen ± 6.000 m3 per
bulan dan tugas saksi di bagian pengiriman batu tersebut selama
± 3 tahun ;

-

Bahwa lokasi pemecah batu PT. Sumber Batu Berkah, terletak
di Tanjungan, Sidomulyo, Lampung Selatan ;

-

Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Sumber Batu Berkah,
tetapi yang menjadi pimpinan Saksi adalah Mulyono ;

III. Imran Ma’aruf, SH
-

Bahwa menjabat Notaris di Bandar Lampung, sejak tahun 1978 ;
B ahw a Babay Chalim i (Tergugat) pernah m endirikan
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perusahaan PT. Yupiter dan pendiriannya dituangkan dalam Akta
Notaris ;
-

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2000, Tergugat datang kepada saksi
untuk melakukan perubahan atas PT. Yupiter, dan dituangkan
dalam Akta Perusahaan ;

-

Bahwa setelah ada perubahan, maka pem egang saham
PT. Yupiter, antara lain : Babay Chalimi, Erik Halim, Ny. Lilik
Sampuma, Satria Halimi dan yang lainnya saksi lupa ;

-

Bahwa saksi tidak pernah memberikan akta perubahan
PT. Yupiter kepada Penggugat;

-

Bahwa yang boleh diberi akta perubahan adalah siapa saja yang
tercantum dalam kepengurusan PT tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat telah mengajukan
surat-surat bukti, yang telah dibubuhi materai secukupnya, berupa foto
copy :
1.

Kelompok “A” :
1.

Penetapan Majelis Hakim No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK tanggal
4 April 2002, tentang sita jaminan harta milik Penggugat dan
asset PT. Sumber Batu Berkah, yang diberi tanda : T-a. 1 ;

2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 15/Pd.G/
Deleg/PN, KLD/2002/PN.TK, yang diberi tanda : T-a. 2 ;

3.

Berita Acara penyitaan jaminan (conservatooir beslag) No. 15/
Pdt.G/Deleg/PN.TK/Deleg/PN.KLD, penyitaan sebidang tanah
lokasi pabrik pemecah batu di Desa Sukajaya, Lampung Selatan,
yang diberi tanda : T-a.3 ;

4.

Berita Acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) No. 15/
Pdt.G/2002/PN.TK/Deleg/PN.KLD, tanggal 5 Juni 2002,
tentang pelaksanaan sita jaminan lokasi pabrik pemecah batu
di DesaTanjungan, Lampung Selatan, yang diberi tanda: T -a.4 ;
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5.

Berita Acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) N om or:
15/Pdt.G /2002/PN .T K , tanggal 6 Mei 2002, tentang
pelaksanaan sita jaminan terhadap tanah dan gedung kantor PT.
Sumber Batu Berkah di jalan Raya Srengsem, Kilometer 12
panjang, Bandar Lampung yang diberi tanda : T-a.5 ;

6.

Berita Acara penyitaan jaminan (consevatoir beslag) Nomor :
15/Pdt.G /2002/PN .T K , tanggal 2 Mei 2002, tentang
pelaksanaan sita jaminan terhadap tanah dan rumah di Jl.
Sriwijaya No. 17 Kelurahan Enggal Bandar Lampung, yang
diberi tanda : T-a.6 ;

7.

Berita Acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) N om or:
15/Pdt.G /2002/PN .T K , tanggal 2 M ei 2002, tentang
pelaksanaan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah
makan Koharu di Jl. Ikan Tenggiri No. 17 Telukbetung, yang
diberi tanda : T-a.7 ;

8.

Penetapan No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 26 Juni 2002,
tentang penetapan sita jaminan terhadap tanah dan rumah di Jl.
Taman Putra X No. 3 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Kuningan
Timur Jakarta Selatan, yang diberi tanda : T-a.8 ;

9.

Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan No. 33/Del/2002/
PN Jakarta Selatan, tanggal 11 Juli 2002, tentang peletakan sita
jaminan tanah dan rumah di Jl. Taman Patra X No. 3 Kelurahan
Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang diberi tanda : T-a.9 ;

10. Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Del/2002/PN. Jaksel, tanggal
11 Juli 2002, tentang pelaksanaan sita jaminan, terhadap tanah
dan rumah di Jl. Taman Patra X No. 3 Kelurahan Kuningan
Timur, Jakarta Selatan, yang diberi tanda : T-a. 10 ;
11. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang
No. 15/Pdt/G/2002/PN.TK tanggal 30 Mei 2002, tentang sita
jaminan terhadap harta benda milik Ny. Handayanti dan
Stephanus Soegianto, yang diberi tanda : T-a. 11 ;
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12. Berita Acara penyitaan jaminan No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK
tanggal 6 Juni 2002, tentang pelaksanaan sita jaminan terhadap
harta benda milik Ny. Handayanti dan Stephanus Soegianto,
yang diberi tanda : T-a.12 ;
13. Surat pemblokiran yang dituj ukan kepada KAPOLDA Lampung
No. W.6.Da.Ht. 04.10-782, tentang pemblokiran kendaraan
Isuzu Panther tahun 1994 Nomor Polisi BE 2872 AP, Mitsubishi
Kuda tahun 2002 Nomor Polisi BE 2337 BB, yang diberi tanda
:T-a.l3 ;
II. Kelompok “B”
14. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.
15/Pdt.G/2002/PN.TK, yang diberi tanda : T-b.l ;
15. Akta jual beli saham No. 12 tanggal 4 Juli 1991, dibuat di
hadapan Notaris Jenmerdin, SH, yang diberi tanda : T-b.2;
16. Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 4 Juli 1992, dibuat di
hadapan Notaris Jenmerdin, SH, yang diberi tanda : T-b.3 ;
17. Akta Berita Acara Rapat No. 81 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di
hadapan Notaris Imran Ma’aruf, SH, yang diberi tanda : T-b.4 ;
18. Akta pendirian Perseroan Terbatas No. 15, tanggal 5 Oktober
1981, dibuat di hadapan Notaris Imran Ma’aruf, SH, yang diberi
tanda; T-b.5 ;
III. Kelompok “ C”
19. Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 25 Mei 1992, yang dibuat
di hadapan Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, yang
diberi tanda : T-c. 1 ;
20. Surat dari Menteri Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan No. C2-HT.01-A-3993, tanggal 26
Juni 1996, yang diberi tanda : T-c.2 ;
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21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67, tanggal 31 Juli 1993,
di hadapan Notaris Djoni, SH, yang diberi tanda : T-c.3 ;
22. Akta Berita Acara Rapat No. 381 tanggal 28 Desember 1994,
dibuat di hadapan Notaris Imran Ma’aruf, SH, yang diberi tanda
: T-c.4 ;
23. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 65
tanggal 12 April 1996, dibuat di hadapan Notaris Imran Ma’aruf,
SH, yang diberi tanda T-c.5 ;
24. Akta Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 8 Pebruari 1996, dibuat
di hadapan Notaris Imran M a’aruf, SH, yang diberi tanda : Tc.6 ;
25. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 Desember
1998, dibuat di hadapan Notaris, yang diberi tanda : T-c.7 ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas,
pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
I.
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Antonius Hadi
-

Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tentang
kepemilikan PT. Sumber Batu Berkah ;

-

BahwaPT. Sumber Batu Berkah didirikan pada tahun 1981 oleh
Babay Chalimi, berdasarkan Akta Notaris Imran ma’aruf, SH
dengan 15 lembar saham, nilai saham Rp. 10.000.000,-(sepuluh
juta rupiah) dengan perincian kepemilikan 5 helai milik
Stephanus Soegiarto dan 10 helai m ilik Babay Chalimi
(Tergugat);

-

Bahwa Babay Chalimi sebagai komisaris dan Stephanus
Soegianto sebagai Direktur dan nama Kohar Widjaja tidak ada
dalam Akta Pendirian perusahaan ;

-

Bahwa kemudian pada tahun 1988, ada peningkatan saham dari
15 lembar saham menjadi 100 lembar saham dengan Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian 75 lembar
saham milik Babay Chalimi (Tergugat) dan 25 lembar saham
milik Stephanus Soegianto ;

-

Bahwa saksi pernah mendengar Babay Chalimi (Tergugat)
selaku Komisaris PT. Sumber Batu Berkah melalui penasehat
hukumnya, mengumumkan kepada pelanggan bahwa PT.
Sumber Batu Berkah dalam sengketa ;

-

Bahwa PT. Sumber Batu Berkah bergerak dalam bidang
pemecah batu dan saksi pernah bekerja di PT. Sumber Batu
Berkah (SBB) dalam bidang produksi, lalu pada tahun 1997
saksi berhenti bekerja ;

-

Bahwa Kohar Widjaja tidak ikut memiliki PT. Sumber Batu
Berkah, tetapi pada saat Babay Chalimi (Tergugat) tidak pernah
datang ke proyek, lalu Kohar Widjaja masuk dan mengurus
PT. SBB tersebut;

-

Bahwa sebelum perkara ini, telah ada perkara antara Babay
Chalimi (Tergugat) melawan Kohar Widjaja tentang sengketa
kepemilikan PT. Sumber Batu Berkah, karena nama Babay
Chalimi dihilangkan dari kepemilikan PT. Sumber Batu B erkah;

II. Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH,
Sebagai saksi ahli telah menerangkan di bawah sumpah, pada
pokoknya sebagai berikut:
-

Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberitahukan dalam
media massa tentang PT. Sumber Batu Berkah sedang dalam
sengketa, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena
tindakan Tergugat didasarkan Penetapan dari Pengadilan ;

-

Bahwa akibat pengumuman dan peringatan dari Tergugat, maka
para relasi PT. Sumber Batu Berkah ada yang menunda dan
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ada yang memutuskan hubungan kerja dengan PT. Sumber Batu
Berkah, namun menurut pendapat saksi, hal itu bukan karena
akibat dari pengumuman dan peringatan dari Tergugat;
-

Bahwa walaupun isi pengumuman itu menyarankan agar relasi
PT. Sumber Batu Berkah menghentikan transaksi, menurut
pendapat saksi hal itu tidak m asalah, karena akan
menyelamatkan pihak ketiga yang akan mengadakan transaksi
dengan PT. Sumber Batu Berkah, walaupun pihak yang
mengumumkan menang dalam perkara ;

-

Bahwa menurut pendapat saksi mengumumkan permasalahan
itu, tidak ada merugikan orang lain, bahkan menguntungkan
orang lain ;
Bahwa pengumuman yang dilakukan Tergugat tersebut, tidak
termasuk 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum menurut
Surat Edaran Mahkamah Agung RI, karena tidak merugikan
orang lain ;

-

B ahw a m enurut pendapat saksi boleh saja m em buat
pengumuman untuk tidak mengadakan transaksi dengan
terhadap perusahaan relasi PT. Sumber Batu Berkah, asalkan
ada kaitannya dengan perkara tersebut;

M enim bang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah
mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Mei 22003, pada pokoknya
tetap berpegang teguh pada dalilnya masing-masing dan bunyi
selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak, menyatakan
tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan selanjutnya
mereka mohon putusan;
Menimbang, bahwa semua peristiwa sebagaimana yang tersebut
dalam Berita Acara sidang, merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan putusan in i;
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TENTANG PERIMBANGAN HUKUM
DALAM KONPENSI:
Dalam Eksepsi:
Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jaw abannya telah
mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:
1.

Bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum, pada
pokoknya mendatakan posita gugatan dari Ny. Handayanti tidak
menjelaskan tentang adanya hak dan hubungan hukum atau peristiwa
hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH), karena menurut pihak Tergugat PT. Sumber Batu
Berkah adalah milik Tuan Babay Chalimi (Tergugat) sebagaimana
putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam
perkara perdata No : 15/Pdt.G/2002/PLN.TK;

2.

Bahwa gugatan kabur (obscuur libellum) yaitu gugatan material dan
immaterial yang diajukan Penggugat, tidak menjelaskan dalam
posita gugatan apakah PT. Sumber Batu Berkah telah dirugikan
dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang sedemikian besar;

3.

Bahwa gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium)
dengan alasan pada pokoknya tidak melibatkan instansi terkait atas
peletakan sita jaminan terhadap asset PT. Sumber Batu Berkah dan
harta milik Tergugat I, II, dan III dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/
PN .TK ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama
tentang eksepsi pada angka 1 (satu) dan dihubungkan pula dengan bukti
T-b. 1 putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara No. 15/
Pdt.G/2002/PN.TK, maka eksepsi tersebut merupakan pokok perkara
dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK ;
Menimbang, bahwa eksepsi dalam hal ini merupakan pokok perkara
dalam perkara lain dan proses hukum terhadap perkara terebut masih
berlangsung sampasi sekarang, karena ada pihak yang masih menempuh
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upaya hukum banding, maka Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak
dapat dipertimbangkan, karena adanya putusan yang belum berkekuatan
hukum tetap dan majelis tidak akan melakukan intervensi dan menilai
terhadap putusan dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN/TK ;
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada angka 1 (satu)
tersebut harus dinyatakan ditolak ;
M enim bang, bahw a tentang ek sep si “G ugatan k abur” dalam
hubungannya antara uraian dalam posita dengan tuntutan ganti kerugian
materiil dan immaterial, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
-

B ah wa apabila diteliti secara seksama surat gugatan Penggugat pada
halaman 3 sampai dengan 5, maka yang dimohonkan dalam petitum
khusus menyangkut pokok perkara menyangkut tuntutan ganti
kerugian materiil dan immaterial telah secara terperinci diuraikan
dalam posita gugatan;

-

Bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang masih
harus dibuktikan dalam persidangan, maka harus dipertimbangkan
dan diputus bersama dengan pokok perkara ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai
gugatan kabur atau pada angka 2 (dua) di atas, harus dinyatakan
ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai
gugatan kabur atau pada angka 2 (dua) di atas, harus dinyatakan
ditolak ;
Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada angka 3 (tiga) tentang
kurangnya pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa eksepsi
tersebut tidak beralasan, karena instansi yang terkait dengan peletakan
sita jaminan dalam perkara No. 15.Pdt.G/2002/PN.TK, bertindak
berdasarkan Penetapan Pengadilan, tidak bertentangan dengan hukum
acara perdata, dan mereka bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis berkesimpulan untuk menolak eksepsi dari Tergugat untuk
seluruhnya;
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Dalam Propisi:
M enim bang, bahw a dalam surat gugatan Penggugat telah
mengajukan tuntutan provisi, pada pokoknya sebagai berikut:
1.

Memohon mengeluarkan penetapan yang bunyinya memerintahkan
konsumen-konsumen/pelanggan umum dan ataupun pelanggan tetap
Penggugat, untuk tetap melaksanakan transaksi/hubungan dagang
sebagaimana sebelum adanya pengumuman/pemberitahuan dari
Tergugat;

2.

Memohon mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap harta milik
Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak,
sebagaimana dalam posita gugatan pada halaman 5 (lima) dari huruf
a sampai dengan f;

Menimbang, bahwa untuk melibatkan pihak ketiga dalam suatu
proses pemeriksaan perkara di Pengadilan dan atau untuk memerintahkan,
menghukum pihak ketiga dalam suatu penetapan ataupun putusan
Pengdilan, maka pihak ketiga tersebut harus sebagai pihak dalam perkara
tersebut, dengan cara Vrijwaring atau penjaminan, tussenkomst atau
intervensi karena kepentingan sendiri dan Voeging van partijen, karena
memihak kepada salah satu baik kepada Penggugat maupun pihak
Tergugat;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka
konsumen-konsumen/pelanggan umum atau pelanggan tetap Penggugat,
tidaklah termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, baik dengan cara
vrijwaring, tussenkomst atau intervensi maupun dengan cara voeging
tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis berpendapat
bahwa pengadilan tidak dapat memerintahkan dan atau menghukum
pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak atau partai dalam perkara
in i;
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan provisi dalam hal
ini atau pada angka 1 (satu) tersebut di atas, harus dinyatakan ditolak ;
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Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat supasya
pengadilan mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita jaminan atas
harta milik Tergugat atau dalam tuntutan provisi pada angka 2 (dua),
maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerbitkan penetapan
No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 12 Juli 2002, pada pokoknya
mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa walaupun demikian, karena tuntutan provisi
dalam hal ini tentang sita jaminan telah menyangkut pokok perkara,
maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dan dalam
tuntutan provisi dinyatakan ditolak ;
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, pihak Penggugaat
mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan “Perbuatan melawan
Hukum”, sebagaimana yang didalilkasn pada posita gugatan pada angka
3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya sebagai berik u t:
-

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002 No. 09/PH.OSA/L/2002, Tergugat
telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang diedarkan kepada
pelanggan tetap dan konsumen umum, melalui kelurahan dan atau
facsimile, yang isinya himbauan untuk tidak melaksanakan kontrak
kerja atau jual beli material dengan Penggugat (PT. Sumber Batu
Berkah), dengan alasan adanya penyitaan (conservatoir beslag),
dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK ;
Bahwa T ergugat ju g a telah m engeluarkan pengum um anpengumuman di harian/surat kabar daerah secara berturut-turut, yang
menyatakan seolah-olah terjadi pembubaran perseroan, padahal
selama ini tidak pernah terjadi perubahan apapun dan perseroan
tetap berjalan seperti biasa ;
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-

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan
kerugian moril dan materiil sebagaimana yang didalilkan dalam
posita gugatan pada angka 8 (delapan) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dan harus dibuktikan adalah apakah benar perbuatan
Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di
atas, pihak Tergugat dalam jawaban, duplik dan pada kesimpulan menolak
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena menurut pihak Tergugat,
perbutan yang teah dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang
diperbolehkan dan berdasarkan hukum ;
Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 BW Perbuatan Melawan
Hukum (onrechtmtige daad) menentukan “tiap-tiap perbuatan melawan
hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan or
ang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk
mengganti kerugian:;
Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1366 B W, menyebutkan
bahwa setiap orang bertanggungjaw ab terhadap kerugian yang
ditim bulkan oleh perbuatannya maupun yang disebabkan oleh
kelalaiannya;
Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 penafsiran pasal 1365 dan
1366 B W tersebut telah diperluas oleh Hooge Raad dan sampai sekarang
telah menjadi Yurisprudensi dalam peradilan di Indonesia, bahwa yang
dinamakan perbuatan melawan hukum, ialah perbuatan yang :
1.

Melanggar hak orang lain; atau

2.

Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut;

3.

Melanggar kesusilaan ;

4.

Melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap
orang atau barang orang lain ;
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Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut, maka perbuatan melawan
hukum, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu, sebagian
atau seluruhnya dari keempat kriteria tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti berupa P -l s/d P -14 dan 3 (tiga)
orang saksi yaitu Johanes Mulyono, Suhardi dan Imran Ma’aruf, S H ;
Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa
T-a. 1 s/d T-a. 13, T-b. 1 s/d T-b.5 dan T-c. 1 s/d T-c.7, saksi Antonius Hadi,
serta saksi ahli/keterangan ahli Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH ;
M enim bang, bahw a selan ju tn y a M ajelis H akim akan
mempertimbangkan bukti P-2, P-7, P-8 dan P -13 sebagai berikut:
-

B ahwa bukti-bukti tersebut merupakan surat dan atau pengumuman/
pemberitahuan yang dibuat oleh kuasa hukum Tergugat (Babay
Chalimi), yang ditujukan kepada para relasi dan khalayak ramai,
yang isinya pada pokoknya agar para relasi dan khalayak ramai tidak
melakukan transaksi dan jual beli batuan dari PT. Sumber Batu
B erkah;

-

Bahwa surat dan atau pengumuman/pemberitahuan disampaikan
kepada relasi, dengan m elalui surat dan ada yang m em uat
pengumuman di surat kabar Lampung Post antara lain pada tanggal
1 Maret 2002 dan 26 Agustus 2002 ;

-

Bahwa dasar Tergugat (Babay Chalimi) membuat surat dan atau
pengumuman/pemberitahuan tersebut adalah adanya penetapan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK
tanggal 24 April 2002 atas peletakan sita jaminan atas harta milik
Penggugat dan asset PT. Sumber Batu Berkah (T-a.l) dan putusan
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 15/Pdt.G/2002/
PN.TK tanggal 16 Juli 2002 (bukti T-b.l), yang belum berkekuatan
hukum tetap karena salah satu pihak melakukan upaya hukum
banding ;
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Menimbang, bahwa maksud peletakan sita jaminan atau conservatoir
beslag oleh Pengadilan adalah untuk mengamankan harta benda si Tersita
agar tidak dialihkan penguasaannya dan atau agar tidak diperjualbelikan
selama sidang berjalan, sehingga apabila gugatan Penggugat dikabulkan
atau dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya
dapat dilaksanakan ;
Menimbang, bahwa putusan pengadilan, baru dapat mengikat kedua
belah pihak yang berperkara, apabila putusan itu telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap putusan yang masih dalam
proses banding, seperti perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK, maka putusan
Pengadilan Negeri menjadi gugur, karena materi perkara akan diperiksa
dan diputus oleh Hakim Banding ;
Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan bukti P-2,
P-7, P-8 dan P-13 tersebut, walaupun isinya tidak wajib (harus) diikuti
oleh pihak yang dituju, tetapi karena telah dilakukan secara berulangulang, maka Majelis berpendapat hal itu telah merupakan bentuk ancaman
secara psykologis, sehingga para relasi menunda dan atau memutuskan
kontrak jual beli terhadap produk PT. Sumber Batu Berkah yang dikelola
oleh Penggugat, sebagai contoh : dari keterangan saksi Suhardi bahwa
sejak bulan Juli 2002, PT. Kereta Api telah menghentikan transaksi
dengan PT. Sumber Batu Berkah sampai dengan sekarang ;
Menimbang, bahwa Tergugat telah bertindak seolah-olah telah
memenangkan perkara No. 15/Pdt.D/2002/PN.TK, padahal dengan
peletakan sita jaminan tidak secara serta merta menghentikan kegiatan
operasional PT. Sumber Batu Berkah (Penggugat) dan menurut hukum
sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak Penggugat
tetap dibenarkan untuk mengelola perusahaan dengan baik dan secara
bertanggungjawab, terlebih lagi pihak Penggugat (Tergugat dalam
perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK) telah menempuh upaya hukum
banding atas sengketa kepemilikan PT. Sumber Batu Berkah ;
Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut, justru mengandung
unsur manipulasi dari pengertian yang sebenarnya dari tindakan
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pengadilan meletakan sita jaminan dan pengertian terhadap putusan
yang belum berkekuatan hukum tetap sebagaim ana yang telah
dipertimbangkan di atas ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis tidak sependapat dengan keterangan ahli Prof. Abdul
Kadir Muhammad, SH yang berpendapat bahwa tindakan Tergugat
mengeluarkan bukti P-2, P-7, P-8 dan P-13 “bukan merupakan perbuatan
melawan hukum (PMH)”, karena itu menurut pendapat Majelis, justru
perbuatan Tergugat telah melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup
bermasyarakat dan dapat menimbulkan kerugian kepada relasi Penggugat
dan masyarakat umum yang menggunakan produk Penggugat;
Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan tersebut di atas,
pihak Tergugat juga telah mengeluarkan “Pengumuman” di surat kabar
Lampung Post tanggal 11 Maret 2002, yang seolah-olah pengumuman
tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Stephanus Soegianto, Direktur PT. Sumber
Batu Berkah (bukti: P - l l ) ;
Menimbang, bahwa atas bukti P -ll atau pengumuman dari Tergugat
tersebut, pihak Sdr. Stepanus Soegiarto, Direktur PT. Sumber Batu
Berkah, telah mengeluarkan “Pengumuman sanggahan”, tanggal 12
Maret 2002 (bukti P-12), yang isinya pada pokoknya membantah telah
mengeluarkan pengumuman sebagaimana dalam bukti P -ll ;
Menimbang, bahwa terhadap bukti P - ll dan P-12 tersebut di atas,
pihak Tergugat dalam kesimpulannya tidak menyinggung sama sekali
terhadap bukti P -ll dan P-12 tersebut;
Menimbang, bahwa karena bukti P -ll (Pengumuman) tersebut, tidak
benar dikeluarkan oleh Sdr. Stephanus Soegianto, sebagai Direktur
PT. Sumber Batu Berkah, maka Majelis berpendapat bukti P - ll adalah
palsu dengan segala akibat hukumnya yaitu sebagai perbuatan melawan
hukum (PMH), sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 B W dan
pasal 1366 B W serta berindikasikan sebagai perbuatan pidana ;
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Menimbang, bahwa dengan demikian M ajelis berkesimpulan
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat
telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” (onrechtmatige
daad) dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat dalam pokok
perkara pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, akibat Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana
yang telah dipertimbangkan di atas, mengakibatkan kerugian materiil di
pihak Penggugat sebagai akibat penurunan penjualan dan penurunan
produksi yang ditaksir sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) per h a ri;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutannya tersebut,
pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-5, P-6, P-14 dan saksi Johanes
Mulyono dan Suhardi yang pada pokoknya mereka menerangkan, bahwa
pihak konsumen ada yang menunda pembelian barang dan bahkan ada
yang menghentikan pembelian, seperti PT. Kereta A p i;
Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah perusahaan yang
cukup besar, mempunyai relasi atau pelanggan tetap dengan beberapa
perusahaan besar, serta konsumen masyarakat umum, maka dengan
adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka
berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis dapat meyakini kebenaran
adanya penurunan nilai penjualan, walaupun tidak sebesar yang didalilkan
oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa karena itu, Majelis berpendapat patut dan adil
menetapkan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah), per hari, sejak didaftarkannya perkara ini pada tanggal
26 Juni 2002 sampai dengan tanggal 31 Mei 2003 (selama 341 h a ri);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, maka patut untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada
angka 4 (empat) huruf a sebesar 341 x Rp. 20.000.000,- = Rp.
6.820.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
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Menimbang, bahwa tentang tuntutan materiil selebihnya, karena
tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka dinyatakan ditolak ;
Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang
mempunyai kredibilitas dan nama baik dalam masyarakat bisnis, maka
dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, Tergugat,
merusak nama baik dan citra Penggugat dalam lalu-lintas masyarakat
bisnis/pelaku usaha dan untuk memulihkannya memerlukan waktu yang
cukup lam a;
Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka patut dan adil untuk
mengabulkan tuntutan kerugian in materiil (petitum angka 4 (empat)
huruf b) untuk sebagian, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah);
Menimbang, bahwa supaya putusan ini dapat dilaksanakan, maka
pengadilan dengan berdasarkan penetapan No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK,
tanggal 12 Juli 2002 telah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda
milik Tergugat berupa :
1.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya
(tempat tinggal Tergugat), setempat dikenal dengan Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo, Gg. Danau Ranau VI No. 39 Kelurahan Sumur
Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, dengan
batas-batas :
Sebelah Utara

: Pagar Pendopo Gubernur ;

Sebelah Selatan : Jl. Komplek perumahan / Jl. Danau Ranau ;
Sebelah Barat

: Hotel Matcopolo / Perumahan Duane ;

Sebelah Timur : Tanah kosong ;
yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
tanggal 16 Juli 2002 ;
2.
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1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan nama PT. Yupiter Indah, di Jl. Raya
Candimas Km. 25, Natar, Lampung Selatan dan 250 (dua ratus lima

puluh) lembar saham milik Tergugat di PT. Yupiter Indah No. 10,
tanggal 11 Nopember 1996, yang dibuat oleh Notaris Imran M a’aruf,
SH di Bandar Lampung, yang telah disita oleh juru sita Pengadilan
Negeri Kalianda, tanggal 26 Juli 2002 ;
3.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Taman Sari II No. 3 Jakarta Barat,
dengan batas-batas :
Sebelah Utara

Jl. Taman Sari X I ;

Sebelah Selatan

Tembok Bangunan Rumah tersebut;

Sebelah Barat

Rumah No. 3 A ;

Sebelah Timur

Rumah No. 1 ;

yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
tanggal 6 Agustus 2002 ;
4.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Raya Tlajung Udik No. 7, Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :
Sebelah Utara

: Pabrik karet Rolman ;

Sebelah Selatan : Jl. Raya Tlajung Udik ;
Sebelah Barat

: Pom Bensin ;

Sebelah Timur : Pabrik karet Rolman ;
yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23
September 2002,
Menimbang, bahwa karena peletakan sita jaminan tersebut beralasan
untuk m enjam in pelaksanaan putusan sebagaim ana yang telah
dipertimbangkan terdahulu, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah
dan berharap menurut hukum ;
Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan pada angka 5 (lima)
agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar
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Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari ke Penggugat, terhitung
sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tidak
didukung dengan alat bukti yang kuat, maka harus dinyatakan ditolak ;
Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan pada angka 6 (enam),
agar dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit
voerbaar bij voeraaad), meskipun adanya upaya hukum verzet, band
ing, kasasi maupun peninjauan kembali, maka menurut Majelis harus
ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan juga dapat berakibat patal apabila
pada tingkat banding atau kasasi, pihak Tergugat dapat memenangkan
perkara ini dengan putusan yang berkuatan hukum tetap, maka sangat
sulit untuk mengembalikan barang-barang milik Tergugat yang telah
dieksekusi melalui proses lelang dan kepemilikannya telah beralih secara
sah kepada pemegang lelang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan
menolak gugatan selebihnya;
Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang telah diajukan oleh
pihak Tergugat, selain yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis
berpendapatt bahwa alat bukti tersebut menyangkut pokok perkara dalam
perkara lain, yaitu perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.TK dan putusan
perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka buktibukti tersebut harus dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatan untuk sebagian, maka bukti-bukti selebihnya dari
pihak Penggugat tidak perlu dipertimbangkan la g i;
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk
selain dan selebihnya.
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D A L A M R E K O N P E N S I:

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya, telah
mengajukan gugatan rekonpensi, dengan maksud dan tujuannya
sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama
gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi, pada
pokoknya mendalilkan bahwa ia menuntut ganti kerugian serta menuntut
ganti kerugian immateriil sebagai akibat dari gugatan dalam konpensi
tersebut di atas atau perkara ini No. 41/Pdt.G/2002/PN.TK ;
Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat
rekonpensi/Tergugat konpensi tersebut di atas, pihak Tergugat
rekonpensi/Penggugat konpensi bersamaan dengan replik dalam
konpensi, telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak seluruh
dalil-dalil gugatan dalam rekonpensi tersebut di atas ;
M enim bang, bahw a karena P enggugat konpensi/Tergugat
rekonpensi, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam
konpensi untuk sebagian, maka sudah tidak beralasan menurut hukum
gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi,
karena justru Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi mengalami
kerugian materiil dan inmateriil sebagai akibat Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) yang dilakukan Penggugat rekonpensi/Tergugat
konpensi;
Menimbang, bahwa selain dari itu bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi tidak ada relevansinya dengan
gugatan rekonpensi tersebut di ata s;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis berpendapat Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi
tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu
harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
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D A L A M K O N P E N SI D A N R E K O N P E N S I:

M enim bang, bahw a karena Tergugat konpensi/Penggugat
rekonpensi sebagai pihak yang kalah baik dalam gugatan konpensi
maupun dalam gugatan rekonpensi, maka Tergugat konpensi/Penggugat
rekonpensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam
amar putusan di bawah ini ;
M engingat R.Bg (Rechtsreglement Buiten Gewesten), Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (BW), dan semua peraturan perundangundangan yang berlaku ;
M E N G A D IL I :
DALAM K ONPENSI:
Dalam E ksepsi:
Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Propisi:
Menolak tuntutan propisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) ;

3.

M enghukum Tergugat untuk m em bayar ganti rugi kepada
Penggugat, yaitu :
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a.

Kerugian Materiil sebesar Rp. 6.820.000.000,- (enam milyar
delapan ratus dua puluh juta rupiah);

b.

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah);

4.

M enyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jam inan
(conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat, berupa :
1.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya
(tempat tinggal Tergugat) setempat dikenal dengan Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo, Gg. Danau Ranau No. 9, Kelurahan Sumur
Batu, Kecamatan Telukbetung U tara, Bandar Lampung, dengan
batas-batas :
-

Sebelah Utara

: Pagar Pendopo Gubernur ;

-

Sebelah Selatan : Jl. Komplek Perumahan / Jl. Danau
Ranau ;

-

Sebelah Barat

-

Sebelah Timur : Tanah kosong ;

: Hotel Marcopolo/Perumahan Duane ;

yang telah d isita oleh ju ru sita P engadilan N egeri
Tanjungkarang, tanggal 16 Juli 2002 ;
2.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan nama PT. Yupiter Indah, di Jl. Raya
Candimas Km. 25, natar, Lampung Selatan dan 250 (dua ratus
lima puluh) lembar saham milik Tergugat di PT. Yupiter Indah
No. 19, tanggal 11 Nopember 1996, yang dibuat oleh Notaris
Imran M a’aruf, SH di Bandar Lampung, yang telah disita oleh
juru sita Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 26 Juli 2002 ;

3.

1 (satu) bidang tanah berserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Taman Sari II No. 3 Jakarta Barat,
dengan batas-batas :
-

Sebelah Utara

: Jl. Taman Sari X I ;

-

Sebelah Selatan : Tembok Bangunan Rumah terseb u t;

-

Sebelah Barat

: Rumah No. 3 A ;

Sebelah Timur : Rumah No. 1;
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yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
tanggal 6 Agustus 2002 ;
4.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya,
setempat dikenal dengan Jl. Raya Tlajung Udik No. 7, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :
-

Sebelah Utara

Pabrik karet Rolman ;

-

Sebelah Selatan

Jl. Raya Tlajung Udik ;

-

Sebelah Barat

Pom Bensin ;

-

Sebelah Timur

Pabrik karet Rolman ;

yang telah disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Cibinong,
tanggal 23 September 2002 ;
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ;
DALAM REKONPENSI
Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Tergugat
konpensi untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam parkara ini, sebesar ( Rp. 743.000,(tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
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B. KOMENTAR ATAU TANGGAPAN PERGURUN TINGGI
UNIVERISITAS MPU TANTULAR JAKARTA
Oleh : Eddy Zamawi, SH
Komentar Perguruan Tinggi
Putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang No. 28 / PDT / 2003 /
PT.TK
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta
Oleh Eddy Zamawi, SH
Putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang No. 28 / PDT / 2003 /
PT.TK tersebut diatas :
1.

Bahwa permohonan banding dapat diterima karena telah
diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang belum melewati waktu
14 (empat belas) hari.

2.

Bahwa putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang dalam
pertimbangan gugatan dalam perkara aquo yakni perkara No.
41 / Pdt.G/ 200 / PN.TK Jo No. 28 / Pdt / 2003 / PT.TK
Adalah gugatan yang terlalu dini / permateur, oleh karenanya
gugatan tersebut seharusnya diajukan setelah No. 15 / Pdt.G /
002 / PN.TK mempunyai kekuatan untuk hukum yang tetap.
Sehingga gugatan tak dapat diterima dan membatalkan putusan
pengadilan negeri Tanjung Karang tanggal 5 Juni 2003 No. 41
/ Pdt. g / 2002 / Pn.TK, sehingga gugatan penggugat dalam
kompensi dinyatakan juga tidak diterim a maka gugatan
penggugat dalam Rekopensi ini pun tidak dapat diterima.
Sehingga putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang sudah
benar dan tepat.
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3.

Bahwa mengenai eksepsi dari tergugat putusan pengadilan
negeri Tanjung Karang tidak tepat maka harus ditolak mengenai
hal ini dibenarkan oleh pengadilan tinggi Tanjung Karang.

4.

Bahwa mengenai pokok perkara ternyata penggugat dalam hal
ini ternyata permateur dan sudah tepat dan benar putusan
pengadilan tinggi Tanjung Karang tersebut, demikian pula
dinyatakan batal dan karenanya gugatan tingkat pengadilan
tinggi konpensi / penggugat dan rekpensi / tergugat juga
dinyatakan ditolak.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
N O M O R : 12/SK/DIRJEN-IX/B2/01/2006
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA PENANGGAP PUTUSAN PENGADILAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2006
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

M enim bang :

a. bahwa terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah dibukukan
dalam Buku Harian Putusan Pengadilan (Pidana, Perdata, dan
Niaga) masih diperlukan kom entar atau tanggapan bersifat
akademis dari Perguruan Tinggi, yang akan dibukukan dalam Buku
Himpunan Kom entar Perguruan Tinggi Terhadap Putusan
Pengadilan.
b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
pengadaan Buku Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Terhadap
Putusan Pengadilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menunjuk Tenaga
Penanggap/pakar Hukum dari kalangan Fakultas H ukum
Perguruan Tinggi Universitas Negeri/Swasta di Indonesia.
c.

M engingat

:

bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini,
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

1. U ndang-U ndang No. 4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan
Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
6. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/
PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan
APBN Tahun 2005;
9.

Keputusan Ketua Mahlamah Agung R.I. nomor : KMA/157/SK/
VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pembagian Tugas
Pejabat Eselon I dalam masa Transisi Organisasi pada Mahkamah
Agung;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen
Keuangan Republik Indonesia nom or 66/PB/2005, tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005;
11. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 002/SK/SESDITJENIX/B2/01/2005 Tanggal 3 Januari 2005 tentang Pembentukan Tim
Penunjukan Tenaga Penanggap Putusan-Putusan Pengadilan pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara Tahun Aggaran 2005;
12. Surat Persetujuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006
Nomor SP: 0004.0/005-03.0/-/2006 Tanggal 31 Desember 2005,
tentang Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006.
MEMUTUSKAN :
M enetapkan :
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UM UM TENTANG PEM BEN TU K A N TIM TENAGA
PENANGGAP PUTUSAN PENGADILAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN
2006.

PERTAMA :

Membentuk Tim Tenaga Penanggap Putusan yang terdiri dari para
pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/Swasta di In
donesia sebanyak 7 (tujuh) Universitas yang terdiri dari 2 1 (dua puluh
satu) Tenaga Penanggap, sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA

Tim Tenaga Penanggap Putusan Pengadilan bertugas :
1. Untuk memberikan komentar/tanggapan terhadap putusan-putusan
pengadilan, sebanyak 8 (delapan) putusan, yaitu :
a. 2 (dua) Putusan Pengadilan Perkara Pidana yang terdiri d a ri:
1 (satu) Putusan Pengadian Perkara Pidana, tingkat
pertama / Pengadilan Negeri dan ;
1 (satu) Putusan Pengadilan Perkara Pidana, tingkat band
ing / Pengadilan Tinggi ;
b. 2 (dua) Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang terdiri d ari:
1 (satu) Putusan Pengadilan Perkara Perdata, tingkat
pertama / Pengadilan Negeri dan
1 (satu) Putusan Pengadilan Perkara Perdata, tingkat
banding / Pengadilan Tinggi;
c. 2 (dua) Putusan Pengadilan Perkara Niaga.
Masing-masing Tenaga Penanggap tersebut, menanggapi sebanyak
2 (dua) Putusan Pengadilan, sesuai keahliannya.
Mengirimkan hasil komentar / tanggapan, masing-masing bagi para
Penanggap terhadap kedua Putusan Pengadilan tersebut kepada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak diterimannya Surat Keputusan tersebut.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Penanggap Putusan
Pengadilan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum.

KEEMPAT :

Biaya komentar atau tanggapan terhadap setiap putusan pengadilan
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), biaya tersebut dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. pada mata anggaran : 0004.0/
005-03.01/-2006 Tanggal 31 Desember 2006.
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KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 2 Januari 2006
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

M. HATTA ALI, S.H., M.H.
N IP : 040030559
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta I;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
9. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
10. Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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