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YURISPRUDENSI TAHUN 2016: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 
9 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI 

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.1 
 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi 
menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang 
berhak menghimpun dan mengumumkan yurisprudensi, bahkan badan-badan lain baik swasta 
maupun pemerintah tak dapat melakukan pengumuman yurisprudensi, kecuali kalau hal ini 
telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung RI. Dalam usaha memenuhi 
ketentuan SEMA Nomor 02 Tahun 1972 tersebut, Mahkamah Agung RI secara berkala 
melalui Biro Hukum dan Humas menerbitkan buku yang menghimpun putusan-putusan 
penting yang memuat kaidah hukum untuk dijadikan acuan dan pedoman sebagai 
yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. 

 Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi sebagai binding 
of precedent di mana pengadilan tingkat di bawah terikat dengan putusan pengadilan di 
atasnya, namun pada prakteknya yurisprudensi diakui mendapat tempat tersendiri dalam 
proses memeriksa dan memutus perkara di Indonesia. Putusan berkualitas merupakan putusan 
yang sarat dengan teori-teori keilmuan terutama bidang hukum formil maupun bidang hukum 
materil yang diaplikasikan secara tepat dan benar dalam persidangan, termasuk menggunakan 
yurisprudensi. 

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016 ini dihimpun berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2016 tentang Tim Penerbitan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum 
dalam Putusan-Putusan Penting. Pada bagian summary buku Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI Tahun 2016 ini dijelaskan bahwa suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi 
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
- Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
- Putusan yang sudah teruji atau dibenarkan oleh Pengadilan Tertinggi (Mahkamah 

Agung); 
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang memenuhi syarat-syarat PK; 
- Persoalan hukum yang diputus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

Kaidah hukum yang dimuat di dalam putusan-putusan penting ini diharapkan mampu 
memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia dan dapat menjadi 
acuan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Lalu apa saja kaidah hukum yang telah 
dirumuskan di dalam 9 (sembilan) putusan penting itu? Berikut ini adalah uraian ringkas 
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duduk perkara disertai pertimbangan hukum untuk kesembilan putusan Mahkamah Agung 
tersebut, kemudian disusul dengan kaidah hukum yang termuat di dalamnya. 

1. Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2638 K/Pdt/2014 
tanggal 07 April 2015) 

Duduk Perkara: 

Perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Bukittinggi ketika Tergugat I selaku Kepala 
Kepolisian Sektor Kota memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, 
Tergugat VI dan VII (masing-masing anggota POLRI) menangkap Korban [EA] karena 
diduga mencuri sepeda motor. Setelah ditangkap, korban [EA] dilakukan pemeriksaan yang 
disertai penganiayaan oleh Para Tergugat II s.d. Tergugat VII yang mengakibatkan Korban 
[EA] meninggal dunia. Atas kelalaian Tergugat I selaku atasan kepada Para Tergugat yang 
tidak mengawasi Para Tergugat pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Korban [EA), 
orang tua Korban [EA] selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum 
yang mengakibatkan kematian Korban [EA] terhadap Para Tergugat. Penggugat dalam 
petitum gugatannya mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut:  
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari [EA], korban penganiayaan yang 

dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat VII sebagaimana putusan pidana Nomor 
75/Pid.B/2012/PN.BT yang telah berkekuatan hukum tetap;  

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang 
sebagai atasa untuk mengawasai dan membimbing anggotanya (Tergugat II s.d. Tergugat 
VII) dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia 
merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) 
KUHPerdata; 

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II s.d. Tergugat VII yang melakukan penganiayaan 
terhadap korban [EA] adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 
1365 KUHPerdata; 

5. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII membayar ganti rugi kerugian baik materil 
maupun immateril kepada Penggugat sebesar Rp 2.407.510.000,- dengan rincian 
kerugian materil Rp 1.407.510.000,- dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,-;  

6. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII membayar uang paksa (dawangsom) sebesar 
Rp 100.000.000,- perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum tetap secara tanggung renteng; 

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) 
meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi; 

8. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini; 
Apabila Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan 
yang adil.  

Pengadilan Negeri Bukittinggi2 dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT tanggal 07 
November 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut: 
                                                            

2 Pertimbangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam mengabulkan kerugian immateril perkara a quo 
adalah sebagai berikut: 
- Menimbang, bahwa Prof .Rosa  Agustina dalam bukunya, “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan 

bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata, Penggugat dapat meminta 
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Dalam Eksepsi: 
- Menyatakan eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (Alm) EA, korban penganiayaan 

yang dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat VII sebagaimana putusan Nomor 
75/Pid.B/2012/PN.BT yang telah berkekuatan hukum tetap; 

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang 
sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya (Tergugat II s.d. Tergugat 
VII) dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia 
merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) 
KUHPerdata; 

4. Menyatakan perbuatan II s.d. Tergugat VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap 
korban [EA] adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 ayat 
(1) KUHPerdata; 

5. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII untuk membayar kepada Penggugat secara 
tanggung renteng, antara lain: 
a. Kerugian materil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); 
b. Kerugian immateril sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng 
sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Nomor 

36/Pdt/2014/PT.PDG tanggal 06 Mei 2014 menguatkan putusan yang menguatkan 
Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT. Pada tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung, perkara ini bernomor 2638 K/Pdt/2014. 
 

 

                                                                                                                                                                                         
kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun kerugian yang 
akan diperoleh di kemudian hari (immateril); 

- Menimbang, bahwa pada prakteknya pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim 
dengan prinsip ex aquo et bono, namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan 
immateril, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1994 dalam 
perkara antara A. Thamrin melawan PT. Merantama (Lihat Buku Perbuatan Melawan Hukum karya Prof. 
Rosa Agustina) menerbitkan pedoman yang isinya, “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata 
ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka 
berat dan penghinaan”; 

- Menimbang, bahwa atas meninggalnya korban [EA] yang merupakan anak kandung Penggugat, yang telah 
menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban, maka berdasarkan prinsip ex aquo et 
bono, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai kerugian immateril ini, jika dilihat keadaan 
Penggugat dan Para Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 
PK/Pdt/1994 dalam perkara antara A. Thamrin melawan PT. Merantama (Lihat Buku Perbuatan Melawan 
Hukum karya Prof. Rosa Agustina) menerbitkan pedoman yang isinya, “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 
1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti 
perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;, maka gugatan immateril yang pantas dikabulkan dalam 
perkara a quo menurut Majelis Hakim sebesar Rp 100.000.000,- yang dibayar secara tanggung renteng 
oleh Tergugat I s.d. Tergugat VII; 
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Pertimbangan Hukum: 

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Prof. Dr. Gani Abdullah, S.H. dan Dr. H. Zahrul 
Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. pada tanggal 07 April 2015 
menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonsia Cq. 

Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah 
Sumatera Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Cq. Kepala Kepolisian Sektor 
Kota Bukttinggi tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan 
pertimbangan hukum sebagai berikut: 

- Bahwa judex facti (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding) sudah 
tepat dan benar menerapkan hukum bahwa pada perkara a quo adalah gugatan perdata 
karena adanya kerugian perdata yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan pihak 
Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, 
dan judex facti Pengadilan Negeri mengabulkan gugatannya yang dikuatkan oleh judex 
facti Pengadilan Tinggi; 

Kaidah Hukum: 

- “Penganiayaan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka yang mengakibatkan 
kematian merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 
KUHPerdata.” 

- “Bagi anggota kepolisian berlaku juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa atasan penyidik bertanggungjawab melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap proses yang dilakukan anggotanya, karena itu anggota yang 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersangka, juga menjadi 
tanggung jawab keperdataan atasnya.” 

2. Perdata Khusus Sengketa Konsumen (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 
PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 25 Juni 2013) 

Duduk Perkara: 

Perkara ini bermula pada saat Yosman Matondang selaku debitur membeli satu unit mobil 
truk bernomor polisi BM 8308 AH secara kredit kepada PT. Oto Multiarta selaku kreditur. 
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen disepakati bahwa debitur berkewajiban membayar 
angsuran setiap bulannnya sebesar Rp 4.024.000,- untuk masa angsuran selama 36 bulan, 
meskipun salinan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak pernah diberikan kepada 
debitur. Pada saat memasuki bulan ke-30, debitur mengalami keterlambatan pembayaran 
karena waktu pembayaran angsuran bertepatan dengan hari perayaan. Sepuluh hari setelah 
hari perayaan tersebut, debitur mengajukan pembayaran kepada kreditur tapi ditolak dengan 
alasan jika sudah terlambat maka debitur baru boleh membayar kewajibannya 2 (dua) bulan 
berikutnya. Setelah itu, debitur tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya kepada kreditur 
selama 23 bulan berturut-turut dan objek perjanjian berupa satu unit mobil truk tetap berada 
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dalam penguasaan debitur. Keadaan inilah yang memaksa kreditur menarik satu unit mobil 
truk dari debitur lalu melelangnya kepada pihak ketiga. Tidak terima atas tindakan kreditur, 
debitur mengajukan laporan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Pekanbaru, dengan mendudukkan debitur sebagai Penggugat sedangkan kreditur 
sebagai Tergugat. Pada tanggal 2 Juni 2010, BPSK Pekanbaru menjatuhkan putusan dengan 
perkara Nomor 05/Pts/BPSK/VI/2016 sebagai berikut: 
1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: CF-421-04-00402 batal demi 

hukum; 
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara seketika mobil 

BM 8308 AH; 
4. Sisa utang Penggugat selama 7 (tujuh) bulan harus dibayar sekaligus tanpa dikenakan 

denda bunga; 
5. Menolak untuk selebihnya; 

Tidak terima atas putusan BPSK Pekanbaru, PT. Oto Multiarta sebagai Pemohon 
Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Yosman 
Matondang sebagai Termohon Keberatan. Dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2010/PN.Pbr 
tanggal 16 Agustus 2010, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amar 
lengkapnya sebagai berikut: 
- Membatalkan putusan BPSK Pekanbaru Nomor 05/Pts/BPSK/VI/2010; 
- Mengadili sendiri 

Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan tuntutan Pemohon Keberatan untuk sebagian; 
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. CF-421-04-00402 tanggal 8 April 

2006 antara Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dengan Termohon Keberatan sebagai 
Debitur batal; 

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk menyerahkan objek perjanjian 1 (satu) unit 
Toyota New Dyna tahun 2004 bernomor polisi BM 8308 AH kepada Pemohon 
Keberatan; 

4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan uang angsuran kepada 
Termohon Keberatan sebesar Rp 24.149.400,- secara tunai dan sekaligus; 

5. Menolak tuntutan Pemohon Keberatan untuk selebihnya; 
Dalam Rekonvensi: 
- Menolak permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

254.000,- masing-masing setengahnya; 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 109 K/Pdt.Sus/2011 

tanggal 12 Februari 2011 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Oto Multiarta tersebut; 
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Yosman Matondang tersebut; 
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- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97/Pdt.G/2010/PN.Pbr 
tanggal 16 Agustus 2010 yang membatalkan putusan BPSK Pekanbaru Nomor 
05/Pts/BPSK/VI/2010; 

Mengadili Sendiri: 
Dalam Konvensi: 
Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 
- Mengabulkan tuntutan Pemohon Keberatan untuk sebagian; 
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. CF-421-04-00402 tanggal 08 April 

2006 antara Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dengan Termohon Keberatan sebagai 
Debitur batal; 

- Menghukum Termohon Keberatan untuk menyerahkan objek perjanjian 1 (satu) unit 
Toyota New Dyna tahun 2004 bernomor-polisi BM 8308 AH kepada Pemohon 
Keberatan; 

- Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan uang angsuran kepada 
Termohon Keberatan sebesar Rp 52.640.140,- secara tunai dan sekaligus; 

- Menolak tuntutan Pemohon Keberatan untuk selebihnya; 
Dalam Rekonvensi: 
- Menolak permohoan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi 

selurunnya; 
- Menghukum Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Termohon 

Keberatan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah); 

Dalam peninjauan kembali di Mahkamah Agung, perkara ini bernomor 56/ PK/Pdt.Sus-
BPSK/2013. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. Valerine J.J Kriekhof, S.H., M.A. dan 
Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. Abdurrahman, S.H., M.H. pada tanggal 25 Juni 2013 
menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. 

Oto Multiarta tersebut;  
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 

Februari 2011, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97/Pdt.G/2010/PN.Pbr 
tanggal 16 Agustus 2010, jo. Putusan BPSK Nomor 05/Pts/BPSK/VI/2010 tanggal 2 Juni 
2010;  

Mengadili Kembali: 
1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;  
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan untuk membayar 

biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali 
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ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 

- Bahwa judex juris salah menerapkan hukum terutama hak dan kewenangan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak 
berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena hubungan hukum yang 
dilakukan antara kedua belah pihak didasarkan atas perjanjian “pinjam-meminjam atau 
cicilan pembelian mobil” atau tegasnya perjanjian pembiayaan atau kredit di mana 
Pemohon Keberatan bertindak sebagai Kreditor sedangkan Termohon Keberatan 
bertindak sebagai Debitor; 

- Bahwa oleh karena satu pihak tidak melakukan “pembayaran cicilan” maka pihak 
tersebut telah wanprestasi; 

- Bahwa masalah wanprestasi maka hubungan hukum tersebut adalah masuk dalam 
lingkup hukum perdata biasa yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan 
Umum, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 

- Bahwa oleh karena itu, dengan diterima dan diselesaikannya sengketa a quo oleh BPSK 
adalah suatu kesalahan penerapan hukum;  

Kaidah Hukum: 

“Masalah wanprestasi karena salah satu pihak tidak melakukan pembayaran cicilan, adalah 
hubungan hukum yang masuk dalam lingkup hukum perdata, yang penyelesaiannya 
merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan lingkung kewenangan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen.” 

3. Pidana Khusus Narkotika (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 
PK/Pid.Sus/2013 tanggal 18 Januari 2014) 

Duduk Perkara: 

Terdakwa I (Abdul Rahman bin Moestapa) dan Terdakwa II (Risa’i alias Fa’i bin Syahrani) 
secara bersama-sama didakwa melakukan permufakatan jahat menjual, menguasai, 
menyimpan atau menerima menjadi perantara narkotika yang positif mengandung 
metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diancam 
pidana dalam Pasal 132 ayat (1), jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika atau diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1), jo. Pasal 112 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya membacakan tuntutan pidana tanggal 05 Juni 
2015 sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana permufakatan jahat dan secara tanpa hak atau melakukan 
perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) 
tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan 
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perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- subsider 4 (empat) 
bulan penjara;  

3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi /FE 
tahun 2004 dan kayu pacakan jenis ulin sebanyak 123 potong serta satu lembar STNK 
dirampas untuk negara;  

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  

Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 422/Pid.Sus/2012/PN.Bjm 
tanggal 25 Juni 2012 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika 
Golongan I bukan tanaman; 

2. Mengukum ia Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 
untuk Terdakwa I selama 4 (empat) tahun dan untuk Terdakwa II selama 6 (enam) tahun; 

3. Menghukum ia Para Terdakwa dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp 
800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman 
penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; 

4. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan; 
6. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 1,4 gram (berat 

bersih 0,14 gram) dan satu buah kotak rokok Sampoerna Mild dirampas untuk 
dimusnahkan sedangkan satu buah HP merek Nokia type C-5 dikembalikan kepada 
Terdakwa I sementara satu buah HP merek Nokia type C1 dan satu buah kartu HP merek 
Telkomsel dikembalikan kepada Terdakwa II; 

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 

Terdakwa I kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan 
antara lain putusan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum dengan membuktikan 
unsur-unsur dakwaan pertama untuk amar putusan berdasarkan dakwaan kedua sehingga oleh 
karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 442/Pid.Sus/2012/PN.Bjm adalah 
batal demi hukum. Atas dasar itu maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan 
bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Pemohon 
Peninjauan Kembali/Terdakwa dari semua hukum (onstlag van alle rechtvervolging). 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Zaharuddin Utama, H., S.H., M.M., dan 
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. serta Sri Murwahyuni, S.H., M.H. pada tanggal 15 
Januari 2014 telah menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari: Abdul Rahman bin Moestapa tersebut;  



9 

 

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 
422/Pid.sus/2012/PN.Bjm tanggal 26 Juni 2012 sekedar mengenai kualifikasi tindak 
pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman bin Moestapa, Terdakwa II Rifa’i alias Fa’i bin 
Syahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“permufakatan jahat dengan menerima penyerahan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman”; 

2. Menjatuhkan pidana pada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing untuk Terdakwa I selama 4 (empat) tahun dan untuk Terdakwa II selama 6 
(enam) tahun dan denda masing-masing Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila 
tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; 

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 gram 
(berat bersih 0,14 gram) dan satu buah kotak rokok Sampoerna Mild dirampas untuk 
dimusnahkan sedangkan satu buah HP merek Nokia type C5 dikembalikan kepada 
Terdakwa Abdul Rahman bin Moestapa dan satu buah HP Merek Nokia type C1 serta 
satu buah karta HP merek Telkomsel dikembalikan kepada Rifa’i bin Syahrani; 

5. Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut untuk membayar 
biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima 
ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:  

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon secara formal dapat diterima 
karena Akta Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Terpidana. Hal ini 
sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2012 serta ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, 
jo. Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP. Mahkamah Agung menegaskan bahwa 
permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh 
Terpidana sendiri atau ahli warisnya. Oleh karena permohonan Peninjauan Kembali telah 
ditandatangani sendiri, maka permohonan Peninjauan Kembali secara formal telah dapat 
diterima; 

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, 
sebab kehilafan judex facti sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali 
bukanlah kekhilafan judex facti dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya actus reus 
dan mens rea Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan kekhilafan yang 
dimaksud hanya menyangkut soal kesalahan pengetikan redaksional amar putusan, yang 
sifatnya administratif. Kekeliruan pengetikan dimaksud yaitu judex facti dalam amar 
putusannya menyatakan: Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan 
jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, seharusnya judex facti 
menyatakan: Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan permufakatan jahat 
dengan Terpidana II untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; 

- Bahwa judex facti di dalam putusan a quo telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 
132, jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menegaskan 
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bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan 
tersebut. Sehingga dengan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh judex facti dalam 
amar putusan a quo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, 
menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” akan diperbaiki oleh Majelis 
Peninjauan Kembali; 

- Bahwa sesuai fakta persidangan, judex facti tidak salah dalam mempertimbangkan pada 
pokoknya bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat” karena 
berdasarkan permintaan Terpidana II, Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali telah 
mengambil bungkusan rokok Sampoerna Mild yang berisi Narkotika (2 paket sabu) yang 
disimpan oleh rekan Terpidana II di tempat parkir Apotek Kimia Farma, Jalan S. 
Parman, Banjarmasin; 

- Bahwa sebelum Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali mengambil dan menerima 
barang Narkotika tersebut dari rekan Terpidana II, maka terlebih dahulu Terpidana II 
mengirim SMS kepada Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengatakan, 
“Bang, masukin bahan lagi bisa lah”, dengan maksud untuk meminta agar Terpidana 
I/Pemohon Peninjauan Kembali mengambil dan menerima Narkotika tersebut dari rekan 
Terpidana II. Kemudian Terpidana II mengirim pesan SMS lagi kepada Terpidana 
I/Pemohon Peninjauan Kembali yang isinya, “Orangnya sudah jalan, Bang, sebentar lagi 
sampe”. Kemudian Terdakwa mengirim lagi SMS, “Sudah Bang, kotak rokok 
Sampoerna 16”; 

- Bahwa setelah Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali menerima atau mengambil 
kemudian datang petugas Polisi menangkap Terpidana I/Pemohon Peninjauan Kembali;    

Kaidah Hukum: 

“Kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP).” 

4. Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 
19 Februari 2012) 

Duduk Perkara: 

Terdakwa (Naspi, S.H., M.M.) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok selaku 
pengguna anggaran pengadaan komputer untuk SD, SMP dan Adronis R. ST selaku 
pemenang lelang untuk pengadaan komputer telah membuat kontrak No. 23/kontrak-KPA-
Bid.Pemb.SMP/Din.PDK/2007, tanggal 13 Agustus 2007 dan kontrak tersebut ditandatangani 
oleh Reflidon selaku KPA dengan Adronis R. ST selaku Direktur CV. Fera Karya (pemenang 
lelang) dan diketahui oleh Terdakwa. Kemudian Drs. Adriady. A selaku PPTK dan Reflidon 
selaku KPA bersama Terdakwa mengubah spesifikasi teknis komputer yang ada dalam 
kontrak, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum seolah kontrak tersebut ada 
addendumnya, dan addendum tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. 
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Kemudian rekanan CV Fera Karya (Ardonis) melakukan pengadaan komputer sesuai dengan 
spesifikasi yang telah diubah. Selanjutnya semua perangkat komputer yang tidak sesuai 
dengan ketentuan diterima oleh pengguna barang lalu dilakukan pembagian. Akibat 
perbuatan Terdakwa, negara dirugikan Rp 74.959.091,- 

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 2 ayat (1), 
jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair: 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 3, jo. Pasal 18 ayat (1) 
huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Jaksa dalam tuntutannya membacakan tuntutan pidana tanggal 12 Agustus 2010 
sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diuraikan dan 
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primair;  

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Naspi, S.H., M.M. 
selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara 
yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;  

3. Membayar pidana denda atas nama Terdakwa Naspi, S.H., M.M. sebesar Rp 
200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;  

4. Menyatakan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 75 dikembalikan kepada yang 
berhak sesuai dengan berita acara penyitaan;  

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); 
Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara Nomor 55/Pid.B/2010/PN.Kbr tanggal 02 

September 2010 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; 
2. Membebaskan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. oleh karena itu dari seluruh dakwaan 

Penuntut Umum tersebut; 
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan/mengeluarkan 

Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara; 
5. Memerintahkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 75 dikembalikan kepada yang 

berhak sesuai dengan berita acara penyitaan; 
6. Membebankan biaya perkara kepada negara; 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2513 K/Pid.Sus/2010/ 
tanggal 22 Februari 2011 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai 
berikut: 
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- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Koto Baru tersebut;  

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 55/Pid.B/2010/PN.Kbr 
tanggal 02 September 2010;  

Mengadili Sendiri: 
1. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama”; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 3 (tiga) bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 75 dikembalikan kepada yang 
berhak sesuai dengan berita acara penyitaan; 

5. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat 
peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratu 
rupiah); 

Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan 
antara lain putusan majelis kasasi telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu 
kekeliruan yang nyata, di mana hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana jauh 
lebih berat dibandingkan dengan Terpidana  lain padahal Terpidana dan Terpidana yang lain 
telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. 
dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Prof. Krisna Harahap, S.H., M.H. pada 
tanggal 19 Februari 2014 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai 
berikut:  
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Terpidana: Naspi, S.H., M.M. tersebut;  
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2513 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 

Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 
55/Pid.B/2010/PN.Kbr tanggal 02 September 2010;  

Mengadili Kembali: 
1. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”; 
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun 6 (enam) bulan; 
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5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 75 dikembalikan kepada yang 
berhak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan; 

7. Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk 
membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima 
ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

- Bahwa putusan judex juris dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang 
nyata karena Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ardonis, R, ST., Direktur CV. Fera Karya 
sebagai penyedia barang/jasa, Reflidon, S.Pd., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
dan Drs. Apriady, A selaku PPTK;  

- Bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 

- Bahwa dengan demikian, penerapan penjatuhan pidana terhadap Pemohon harus merujuk 
pada ketentuan Pasal 3 a quo, sehingga adalah adil dan patut bila terhadap Pemohon 
dijatuhi pidana yang lebih ringan, sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti 
dilakukan Pemohon bersama-sama dengan Terpidana lain dalam perkara yang sama; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis, yakni Ketua Muda Urusan Lingkungan 
Peradilan Militer Mahkamah Agung, Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H. berbeda 
pendapat (dissenting opinion) dengan alasam pertimbangan sebagai berikut: 
- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat dibenarkan, oleh 

karena judex juris tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: 
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan terbukti bahwa 

Terpidana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok selaku Pengguna 
Anggaran Pengadaan Komputer untuk SD, SMP dan saksi Ardonis, R. ST., selaku 
pemegang lelang untuk pengadaan komputer telah membuat kontrak dengan No. 
23/kontrak – KPA – Bis.Pemb.SMP/DIN.PDK/2007., tanggal 13 Agustus 2007 dan 
kontrak tersebut ditandatangani oleh Reflidon, S.Pd., M.M., selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) dengan Ardonis, R, ST., selaku Direktur CV. Fera Karya (pemenang 
lelang) dan diketahui oleh Terdakwa mengubah spesifikasi teknis komputer yang ada 
dalam kontrak. Perubahan tersebut dituangkan dalam addendum, seolah-olah kontrak 
tersebut ada addendumnya, namun addendum tersebut tidak sesuai dengan Keppres 
Nomor 80 Tahun 2003; 

- Bahwa selanjutnya Ardonis, R, ST., selaku Direktur CV. Fera Karya (Rekanan) 
melakukan pengadaan komputer sesuai dengan spesifikasi yang telah diubah. Dan semua 
komputer yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut oleh Pengguna Barang selanjutnya 
dilakukan pembagian; 

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah Terpidana yang telah bersama-sama dengan 
saksi-saksi tersebut di atas, yang merupakan tindakan penyertaan, sehingga 
menimbulkan kerugian sebesar Rp 74.959.091., dan karenanya Terpidana telah terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 
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ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) hanya merupakan perbedaan pendapat antara 
Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan pertimbangan judex jurid, hal tersebut 
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP; 

Kaidah Hukum: 

“Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 
dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 agar 
masing-masing peran Terdakwa dipertimbangkan secara adil dan patut. Apabila 
memperkaya diri sendiri, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan/atau kerugian 
negara di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka diterapkan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.” 

5. Pembelaan Darurat (Noodweer) (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 
PK/Pid/2013 tanggal 03 Mei 2013) 

Duduk Perkara: 

Terdakwa (Wihariyantono bin Kamid) selaku penyidik kepolisian mendapat tugas/perintah 
jabatan dari Kapolsek Soko untuk menangkap diri Tersangka (Rambi) dengan mendatangi 
rumah Tersangka dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-gs 08/X/X/2010 
Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan menyampaikan pula Surat Perintah Penangkapan 
Nomor: Sprint Kab/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 guna disampaikan 
kepada Tersangka dan sakasi Pardiruan (istri Tersangka) yang saat itu mendampingi 
Tersangka. Penangkapan Tersangka oleh Polsek Soko atas dugaan kasus pidana Tersangka 
“melakukan pengrusakan 50 pohon pisang” milik H. Atik. Atas usaha penangkapan tersebut, 
Tersangka ternyata melakukan perlawanan dan tidak mau memenuhi panggilan penyidik 
tersebut, sebaliknya Tersangka malah melakukan perlawanan fisik dan mengancam dengan 
sebilah parang terhunus, bahkan Tersangka telah menusuk salah seorang anggota kepolisian, 
sehingga keadaan ini memaksa Terdakwa meminta bantuan tambahan anggota kepolisian 
untuk pengamanan dalam rangka menghadirkan Tersangka di Kapolsek Soko tersebut. 
Melihat perlawanan Tersangka yang membahayakan anggota kepolisian, maka dilakukan 
penembakan ke udara sebanyak 3 kali, namun Tersangka tetap melakukan perlawanan yang 
sangat membahayakan. Keadaan inilah yang memaksa Terdakwa menembak diri Tersangka 
yang kebetulan persis mengenai punggung dan tembus ke paru-paru hingga menyebabkan 
Tersangka meninggal dunia di RS. Bojonegoro. 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) 
KUHP atau perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 
KUHP. Jaksa dalam tuntutannya membacakan tuntutan pidana tanggal 18 Juli 2011 sebagai 
berikut:  
1. menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
351 ayat (3) KUHP;  
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan;  

3. Menyatakan barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merek 
S&W 4 Barel Special 38, dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsesk Soko 
Tuban;  

4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu 
rupiah).  

Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara Nomor 223/Pid.B/2011/PN.Tbn tanggal 09 
Agustus 2011 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana 
yang didakwakan dalam dakwaan kesatu; 

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut di atas; 
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, yang didakwakan 
kepadanya dalam dakwaan kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana 
karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan diri (noodweer); 

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 
6. Menetapkan barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merek 

S&W 4 Barel Special 38, dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Cq. Polsek Soko Tuban melalui Terdakwa dan sebilah parang dirampas untuk 
dimusnahkan; 

7. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah: nihil. 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2023 K/Pid/2011 tanggal 

03 Mei 2012 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;  
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 223/Pid.B/2011/PN.Tbn tanggal 

09 Agustus 2011;  
Mengadiri Sendiri: 

1. Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain; 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdapap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun; 

3. Menetapkan barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merek 
S&W 4 Barel Special 38 dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsek Soko Tuban; 

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 
semua tingkatan peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah); 

Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan 
antara lain putusan judex juris telah terdapat pernyataan bahwa semua telah terbukti, akan 
tetapi hak atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, 
ternyata bertentangan satu dengan yang lain, di samping putusan judex juris dengan jelas 
telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., 
M.H. dan Drs. Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. serta Dr. H. Margono, S.H., 
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M.Hum., M.M. pada tanggal 15 Januari 2014 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya 
sebagai berikut: 
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Terpidana: Wihariyantono bin Kamid tersebut;  
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2023 K/Pid/2011 tanggal 03 Mei 

2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 
223/Pid.B/2011PN.Tbn tanggal 09 Agustus 2011;  

Mengadili Kembali: 
1. Menyatakan Terpidana Wihariyantono bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan 
tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat 
(noodweer); 

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle 
rechts vervolging); 

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 
4. Menetapkan barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merek 

S&W 4 Barel Special 38, dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Cq. Polsek Soko Tuban melalui Terdakwa dan sebilah parang dirampas untuk 
dimusnahkan; 

5. Membebankan biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan 
peninjauan kembali ini kepada negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

- Bahwa judex juris telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa 
Terdakwa Wihariyantono bin Kamid selaku penyidik kepolisian mendapat tugas/perintah 
jabatan dari Kapolsek Soko untuk melakukan penangkapan terhadap diri Tersangka 
Rambi dengan mendatangi rumah Tersangka dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas 
Nomor: Sprint-gs 08/X/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan 
menyampaikan pula Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kab/08/X/2010 Sat 
Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 guna disampaikan kepada Tersangka Rambi dan saksi 
Pardiruan (istri Tersangka) yang saat itu mendampingi Tersangka, untuk  segera 
menghadap pada Kepolisian Polsek Soko atas kasus laporan pidana “melakukan 
pengrusakan 50 pohon pisang” milik H. Atik, ternyata Tersangka melakukan perlawanan 
dan tidak mau memenuhi panggilan penyidik/kepolisian tersebut malah melakukan 
perlawanan fisik dan pengancaman sebilah parang terhunus dan telah melakukan 
penusukan  terhadap salah seorang anggota kepolisian, sehingga Terdakwa 
Wihariyantono bin Kamid meminta bantuan tambahan anggota kepolisian untuk 
pengamanan dan upaya menghadirkan Tersangka Rambi di Kapolsek Soko tersebut; 

- Bahwa melihat perlawanan Tersangka Rambi yang membahayakan para anggota 
penyidik kepolisian, maka dilakukan upaya penembakan ke udara sebanyak 3 kali, 
namun tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan, sehingga Terdakwa 
Wihariyantono bin Kamid melakukan penembakan atas diri Rambi yang kebetulan persis 
kena punggung dan tembus kepada paru-paru (sesuai Visum et Repertum doktor) dan 
dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal dunia; 

- Bahwa dengan melihat posisi kasus tersebut di atas maka menurut ketentuan penerapan 
hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang 
menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan 
perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP 
yakni pembelaan darurat (noodweer) yang harus memenuhi 3 syarat, yakni: 
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1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Dan 
pertahanan itu atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan 
lain (noodzakelujk) yang berarti perlu sekali; 

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang 
disebut dalam pasal itu ialah badan kehormatan dan barang sendiri atau orang lain; 

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong 
atau pada ketika itu juga (R. Soesilo – Kitab Hukum Pidana serta Komentar-
Komentarnya, hlm. 64, terbitan Pelita: Bogor); 

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan 
pendapat (dissenting opinion) dari anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini, 
yaitu Pembaca I (Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.) dengan pendapat sebagai 
berikut:  

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat 
dibenarkan, sebab dalam putusan judex juris tidak ternyata adanya kekhilafan ataupun 
kekeliruan hakim. Di samping itu juga alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon 
Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan pengulangan fakta yang sudah 
dipertimbangkan dalam putusan terdahulu. Perbedaan pertimbangan judex facti dengan 
judex juris yang menurut Terpidana adalah kekhilafan, adalah tidak benar; 

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permohonan peninjauan kembali dari 
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah dinyatakan ditolak, dan putusan 
terdahulu dinyatakan tetap berlaku; 

Kaidah hukum: 

“Seseorang dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila suatu perbuatan pidana yang 
dilakukannya atas dasar pembelaan darurat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, 
atau pembelaan kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.” 

6. Pidana Penipuan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 310 K/Pid/2014 tanggal 23 
Juli 2014) 

Duduk Perkara: 

Terdakwa (Muhammad Azhari) selaku Direktur CV. Raihan Jewellery bergerak di bidang 
jual beli emas batangan dan menunjuk Theresia Rosiana sebagai kepala cabang di Surabaya. 
Dalam presentasinya, Theresia Rosiana menyampaikan program penjualan logam mulia lebih 
mahal 30% dibandingkan harga resmi PT. Antam dengan kompensasi CV Raisah Jewellery 
akan memberi keuntungan atau cash back kepada pembeli sebesar 2,5% setiap bulan selama 
6 (enam) bulan sesuai kontrak. Setiap nasabah dalam kontrak perjanjian diberi 3 (tiga) opsi, 
yaitu; menjual kembali emasnya kepada CV. Raihan Jewellery sesuai harga pembelian awal; 
dapat menyimpan emasnya atau menjual emasnya kepada siapapun; dan memperpanjang 
kontrak perjanjian dengan CV. Raihan Jewellery. Para nasabah pada umumnya mengikuti 
terlebih dahulu presentasi yang disampaikan oleh Theresia Rosiana, sehingga mereka 
akhirnya tertarik untuk membeli emas dari CV. Raihan Jewellery, tetapi ternyata keuntungan 
atau cash back yang dijanjikan tidak mereka terima, meskipun ada segelintir nasabah yang 
menerimanya.  
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Usaha sampingan CV. Raihan Jewellery yang dikenalkan kepada nasabah beserta 
brosurnya, seperti pelabuhan, usaha tambang batubara, rumah sakit, BPR Syariah maupun 
swalayan, ternyata tidak terealisasi seluruhnya karena itu hanya sekedar prospektus saja. 
Terdakwa tidak dapat membayar semua keuntungan atau cash back sebesar 2,5% perbulan 
dan tidak pula dapat membeli kembali emas dengan harga yang sama, karena ternyata hanya 
berspekulasi bahwa harga emas akan naik pada bulan-bulan berikutnya yang ternyata tidak 
naik, dan spekulasi ini tidak disampaikan secara transparan kepada investor/nasabah, karena 
apa yang disampaikan hanyalah buku company profile PT. Raihan Group sebagai alat tipu 
muslihat Terdakwa agar investor/nasabah mau membeli emas dengan harga 30% lebih mahal 
dari harga pasaran. 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa dalam tuntutannya 
membacakan tuntutan pidana tanggal 23 September 2013 sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 378 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 
dalam dakwaan tunggal;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 
dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa 
tetap ditahan;  

3. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya;  
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu 

rupiah). Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 1987/Pid.B/2013/PN.Sby 
tanggal 30 September 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai 
berikut: 

5. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Perjanjan Jual Beli dan Kontrak 
Perjanjian, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana namun 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata; 

6. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle 
rechtsvervolging); 

7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 
8. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya; 
9. Membebankan biaya perkara kepada negara; 

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan 
alasan antara lain Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kekeliruan di mana putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan 
perjanjian jual beli dan kontrak perjanjian, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan 
perbuatan pidana namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata sehingga 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tenggal 
10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 dan 
berdasarkan Yurisprudensi antara lain Yurisprudensi Mahkaman Agung RI Nomor 
892/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat 
diajukan upaya hukum kasasi; pada butir 19 keputusan menteri dimaksud dinyatakan, bahwa 
terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasakan situasi dan 
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kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan 
kasasi. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H. serta Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. pada tanggal 23 Juli 
2014 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;  
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1987/Pid.B/2013/PN.Sby 

tanggal 30 September 2013;  
Mengadili Sendiri: 

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “penipuan secara bersama-sama dan berlanjut”; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun; 

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya; 
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua 

tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus 
rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, di mana judex facti (Pengadilan 
Negeri Srabaya) dalam putusan Nomor 1987/Pid.B/2013/PN.Sby tanggal 30 September 
2013, yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan 
merupakan perbuatan perdata dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(onstlag van alle rechtsvervolging), dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah; 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata perbuatan 
Terdakwa terlingkup dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan 
melanggar Pasal 387, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Raihan Jewellery yang didirikan pada tanggal 01 
April 2011 di Medan, bergerak di bidang jual beli emas batangan dan menunjuk Theresia 
Rosiana sebagai kepala cabang di Surabaya;  

- Bahwa Theresia Rosiana menyampaikan program penjualan logam mulia (emas) tersebut 
dalam presentasinya lebih mahal 30% dari harga resmi PT. Aneka Tambang, dengan 
kompensasi CV. Raisah Jewellery akan memberi keuntungan atau cash back kepada 
pembeli sebesar 2,5% setiap bulan selama 6 (enam) bulan sesuai kontrak;  

- Bahwa setiap nasabah kontrak perjanjian dengan 3 (tiga) opsi, yaitu; menjual kembali 
emasnya kepada CV. Raihan Jewellery sesuai harga pembelian awal, dapat menyimpan 
emasnya atau menjual emasnya kepada siapapun, dan memperpanjang kontrak perjanjian 
dengan CV. Raihan Jewellery;  
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- Bahwa para nasabah umumnya mengikuti terlebih dahulu presentasi yang disampaikan 
oleh Theresia Rosiana, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk membeli emas dari CV. 
Raihan Jewellery, tetapi ternyata keuntungan atau cash back yang dijanjikan tidak 
mereka terima, hanya beberapa nasabah saja yang menerima;  

- Bahwa usaha sampingan CV. Raihan Jewellery yang dikenalkan kepada nasabah beserta 
brosurnya, seperti pelabuhan, tambang batubara, rumah sakit, BPR Syariah maupun 
swalayan, ternyata tidak terealisasi seluruhnya dan hanya sekedar prospektus saja; 

- Bahwa mereka yang tidak memperoleh keuntungan atau cash back antara lain Ir. Rudy 
Kandarani yang memasukkan uangnya pada bulan Agustus 2012 dengan menyetor uang 
sebesar Rp 1.610.000.000,- dan menderita kemahalan sebesar Rp 460.000.000,-. Pada 
bulan Oktober 2012 Lannu Susanto mengirimkan uang melalui Bank BCA ke rekening 
CV. Raihan Jewellery sebesar Rp 1.434.400.000,-. Demikian juga Njoo Janik Wei 
Wibowo, S.T., Ricky Haryanto Tedjo, S.E., Niko Janik Dominikus Alip, Anthonius 
Marojahan dan lain-lain, ikut membeli emas dengan harga lebih mahal dari harga resmi 
PT. Aneka Tambang, karena tertarik presentasi yang dilakukan oleh Theresia Rosiana, 
buku company profile dan prospektus yang ternyata tidak benar, dan tidak mendapatkan 
keuntungan atau cash back yang dijanjikan oleh Terdakwa; 

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar semua keuntingan atau cash back sebesar 2,5% 
perbulan dan tidak pula dapat membeli kembali emas dengan harga yang sama, karena 
ternyata hanya berspekulasi bahwa harga emas akan naik pada bulan-bulan berikutnya 
yang ternyata tidak naik, dan spekulasi ini tidak sampaikan secara transparan kepada 
investor/nasabah, karena yang disampaikan hanyalah buku company profile PT. Raihan 
Group sebagai alat tipu muslihat Terdakwa agar investor/nasabah mau membeli emas 
dengan harga 30% lebih mahal dari harga pasaran; 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh 
unsur yang terkandung dalam Pasal 378, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. 64 ayat (1) 
KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Terdakwa harus 
dijatuhi pidana; 

Kaidah Hukum: 

“Presentasi dari perusahaan yang disertai dengan company profile, prospektus serta 
dikenalkannya usaha sampingan CV. Raihan Jewellery seperti pelabuhan, tambang 
batubara, rumah sakit, BPR Syariah maupun swalayan, sehingga para nasabah tertarik 
membeli emas lebih mahal 30% dari harga resmi PT. Antam, tetapi ternyata tidak 
menyampaikan secara transparansi tentang resiko apabila harga emas tidak naik akibatnya 
perusahaan/Terdakwa tidak dapat membayar semua keuntungan atau cash back sebesar 
2,5% per bulan dan tidak pula dapat membeli kembali emas dengan harga yang sama, maka 
meskipun diperjanjikan hal tersebut termasuk alat tipu muslihat, sehingga merupakan 
perbuatan pidana penipuan.” 
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7. Perceraian dan Pengasuhan Anak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 629 
K/Ag/2015 tanggal 28 September 2015) 

Duduk Perkara: 

Pemohon (Hermansyah, S.E. bin Sadar) mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya, 
Termohon (Bertha Morisca Bakar, S.E. binti A. Bakar) dengan alasan telah terjadi 
percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus di antara mereka yang sudah tidak ada 
harapan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga. Pada tahap jawaban, Termohon 
mengajukan gugatan balik yang pada intinya menghukum Pemohon membayar cicilan rumah 
hingga lunas dan menghukum Pemohon membayar biaya sekolah kedua orang anak Pemohon 
dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). 

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
Primair: 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan ikrar talak kepada 

Termohon di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur; 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsidair: 
Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara Nomor 
1082/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 
Zulkaidah 1435 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai 
berikut: 
Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Termohon; 

Dalam Konvensi: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur; 
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa 

nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar 
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim 
salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pondok Bambu, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Dalam Rekonvensi: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 
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2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan 
sandang; 

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 

yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu 
rupiah); 

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara Nomor 
16/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 
Jumadil Awal 1436 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai 
berikut: 
- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat 

diterima;  
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA.JT 

tanggal 01 September 2014 dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Termohon; 

Dalam Konvensi: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj’i 

terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur; 
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa 

nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah 
berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim 
salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Dalam Rekonvensi: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 
2. Menunjuk Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai penanggungjawab 

pemeliharaan atas ketiga orang yang bernama Anak I laki-laki lahir tanggal 17 Juni 1997, 
Anak II perempuan lahir tanggal 10 Juli 2001 dan Anak III laki-laki lahir 27 Oktober 
2002, hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau masing-masing anak a 
quo memilih untuk diasuh atau dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah 
kandungnya; 

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi 
berupa nafkah ketiga orang anak tersebut dalam point 2 (dua) minimal sejumlah Rp 
4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahunnya hingga 
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masing-masing ketiga orang anak a quo berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya 
pendidikan, kesehatan dan sandangnya. Dan menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi 
sebagai karawayan PT. Pelabuhan Indonesia II atau semua hartanya baik yang ada atau 
yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah ketiga orang anak a 
quo kepada Penggugat Rekonvensi; 

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah 

Rp 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima 

puluh ribu rupiah); 
Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, perkara ini bernomor 629 K/Ag/2015. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. 
H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. serta Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. pada tanggal 30 
September 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bertha Morisca Bakar, S.E. binti A. 

Bakar tersebut;  
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 

16/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 
Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta 
Timur Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan 
dengan tanggal 02 Zulkaidah 1435 Hijriyah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Termohon: 

Dalam Konvensi: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj’i 

terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur; 
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa 

nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut’ah berupa uang 
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim 
salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Dalam Rekonvensi: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 
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2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafklah kepada ketiga orang 
anaknya masing-masing bernama Anak I laki-laki lahir 17 Juni 1997 dan Anak II 
perempuan lahir tanggal 10 Juli 2001 dan laki-laki lahir 27 Oktober 2002 sejumlah Rp 
6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan 
kenaikan 20% pertahun sampai ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar 
biaya pendidikan dan kesehatan; 

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar 
cicilan rumah di Perum Bintara Regency Nomor 9 Jaka Sampurna, Bekasi, tidak dapat 
diterima; 

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

pertama sejumlah Rp 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena pada dasarnya 
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan 
bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Pemohon dapat membuktikan bahwa 
rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal 
bersama sejak 05 Desember 2012, selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan 
pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon, Termohon 
sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin 
Pemohon, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun 
lagi dalam rumah tangga; 

- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatanya mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya 
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau 
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009; 
Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat 

Mahkamah Agung, amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) yang 
memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai 
nafkah selama masa iddah, hadhanah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut: 
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- Bahwa oleh karena jumlah nafkah selama masa iddah yang ditetapkan oleh Pengadilan 
Tinggi Agama Jakarta belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan 
keadilan, sehingga Mahkamah Agung perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah selama 
masa iddah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini; 

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu 
menunjuk tanggung jawab pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon 
Kasasi secara ex officio, karena di samping telah mengabulkan melebih petitum gugatan 
(ultra petita), Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sendiri sangat keberatan terhadap 
keputusan tersebut sebagaimana dalam memori kasasinya. Oleh karena itu, Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa terhadap hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam 
gugatan/permohonan maka hakim tidak boleh menentukan sendiri siapa pengasuh anak 
tersebut; 

- Bahwa pembebanan biaya/nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi 
sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti sudah tepat, karena faktanya saat ini anak 
tinggal bersama ibunya/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Mahkamah Agung tidak 
sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengenai harta baik yang 
ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak, karena 
nafkah anak tidak tergolong sebagai utang atau perikatan sebagaimana ketentuan Pasal 
1131 KUHPerdata, akan tetapi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan (lil intifa’); 

- Bahwa mengingat berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan anak perlu 
ditambah dengan penambahan sejumlah 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan 
dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun; 

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi agar Tergugat 
Rekonvensi/Termohon Kasasi membayar cicilan rumah di Perum Bintara Regency 
Nomor 9 Jaka Sampurna, Bekasi tidak jelas/kabur sehingga gugatan tersebut harus 
dinyatakan tidak dapat diterima; 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak dapat 
membuktikan dalil gugatannya tentang tuntutan untuk membayar uang biaya sekolah dua 
orang anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat membuktikan 
dalil bantahannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi 
tersebut harus ditolak; 

Kaidah Hukum: 

- “Hak hadhanah (pengasuhan anak) sepanjang tidak diajukan dalam gugatan, Hakim 
tidak boleh menentukan sendiri siapa pengasuh anak tersebut secara ex officio, karena 
telah melebihi apa yang dituntut dalam gugatan (ultra petita) dan hadhanah tidak dapat 
ditetapkan secara ex officio kecuali dengan tegas diperbolehkan oleh undang-undang.” 

- “Menjadikan harta orang tua sebagai jaminan atas pembayaran nafkah anak hanya 
terbatas pada harta yang telah ada dan tidak diperbolehkan sampai pada harta yang 
akan ada, karena kewajiban memberikan nafkah anak tidak tergolong sebagai utang 
atau perikatan sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, akan tetapi berfungsi 
untuk memenuhi kebutuhan (lil intifa’).” 
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8. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/TUN/2016 tanggal 20 Januari 2016) 

Duduk Perkara: 

Calon bupati (Dr. JR. Saragih, S.H., M.M.) dan calon wakil bupati (Ir. Amran Sinaga, M.Si) 
telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut berdasarkan 
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor 
46/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Tanpa dinyana, keluar 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 September 2014 yang 
salah satu amarnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Ir. Amran Sinaga, M.Si) dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Atas status narapidana yang disandang oleh calon 
wakil bupati sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU Kabupaten Simalungun 
menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-
Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR. Saragih, S.H., M.M. dan Ir. Amran 
Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. 
Ini karena Pasal 88 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan pasangan calon dikenakan sanksi 
pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota apabila, (b) pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Atas keputusan KPU Kabupaten Simalungun tersebut, Calon Bupati Dr. JR. Saragih, 
S.H., M.M. menggugat KPU Kabupaten Simalungun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Medan yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang 
amarnya sebagai berikut: 
Dalam Penundaan: 
- Menyatakan menunda pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-
Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR. Saragih, S.H., M.M. dan Ir. 
Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 
Tahun 2015; 

- Menyatakan penetapan penundaan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara tetap berlaku dan sah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada 
putusan lain yang berkekuatan hukum tetap di kemudian hari; 

Dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas 
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nama Dr. JR. Saragih, S.H., M.M. dan Ir. Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015; 

3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-
Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR. Saragih, S.H., M.M. dan Ir. 
Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 
Tahun 2015; 

4. Memerintahkan Tergugat untuk memberi waktu bagi Penggugat dan partai politik 
pendukung untuk melakukan penggantian calon khususnya Calon Wakil Bupati yang 
akan dipasangkan dengan Penggugat dalam Pilkada Simalungun Tahun 2015 sesuai 
tenggang waktu yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 

16/G/Pilkada/2015/PT.TUN-Mdn tanggal 23 Desember 2015 menjatuhkan putusan yang 
amar lengkapnya sebagai berikut: 
A. Dalam Penetapan: 
- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 16/G/Pilkada/2015/PT.TUN-Mdn tanggal 08 

Desember 2015 tetap berharga dan dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain di kemudian hari; 

B. Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan; 

C. Dalam Pokok Perkara: 
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
- Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-
Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR. Saragih, S.H., M.M. dan Ir. 
Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 
Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tanggal 06 Desember 2015; 

- Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut surat keputusan objek 
sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun 
Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR. 
Saragih, S.H., M.M. dan Ir. Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tanggal 06 Desember 
2015; 

- Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Penggugat dalam kedudukan, harkat dan 
martabat sebelumnya dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Penggugat sebagai 
Peserta Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam 
Surat Keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 
2015, yang diterbitkan tertanggal 24 Agustus 2015; 

- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima; 
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- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 105.000,- (seratus lima 
ribu rupiah); 

KPU Kabupaten Simalungun selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke 
Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 09 K/TUN/2016. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan 
Fachruddin, S.H., C.N. serta Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. pada tanggal 20 Januari 2016 
telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Simalungun tersebut;  
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum bahwa 
alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sebagai pengadilan tingkat pertama) sudah benar 
dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Tentang Upaya Administratif melalui Panwas: 
Menimbang, bahwa tahapan dan proses administrasi pemilihan demikian ketat dengan 

waktu yang singkat, maka in casu bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah mengadukan 
persoalan yang dihadapi kepada Panwas Kabupaten Simalungun melalui Surat Nomor 4.A-
48/JR-AMRAN.Sim/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang pada pokoknya mengajukan 
keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-
Sim/002.434769/XII/2015 tanggal 06 Desember 2015, yang kemudian ditanggapi oleh 
Panwas Kabupaten Simalungun dengan Surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 
07 Desember 2015 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Simalungun untuk 
memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat dari JR Saragih 
dan Amran Sinaga, yang mana meminta kepada Panwas Kabupaten Simalungun untuk 
mengambil tindakan agar mengikutsertakan pelapor menjadi pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Simalungun dalam pemilihan tanggal 09 Desember 2015. 

Menimbang, bahwa oleh judex juris keadaan tersebut dikualifisir sebagai upaya 
administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Tentang Surat Keputusan Objek Sengketa: 
Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Simalungun dan Panwas Kabupaten Simalungun 

pada hakikatnya adalah lembaga perwasitan dalam suatu kompetisi warga negara yang diberi 
nama Pemilihan Kepala Daerah di dalamnya diemban peran perwasitan agar kompetisi 
(pemilihan Kepala Daerah) berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
sehingga seluruh perselisihan administrasi pemilihan diselesaikan secara final dan mengikat 
oleh Panwas, kecuali terhadap penetapan pasangan calon, apabila pihak yang bersangkutan 
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tidak puas dengan keputusan Panwas dapat diajukan gugatan ke pengadilan melalui 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan untuk terakhir dapat dimintakan kasasi ke 
Mahkamah Agung. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya lembaga “penetapan pasangan calon” 
yang sangat strategis dan menentukan agar calon-calon yang telah ditetapkan menjadi siap 
untuk bertanding secara jujur dan adil, sesungguhnya KPU Kabupaten setelah menerbitkan 
penetapan pasangan calon telah berada pada posisi “point of no return” (posisi yang tidak 
boleh berbalik atau posisi yang tidak boleh mengubah keadaan, kecuali melangkah kepada 
proses lebih lanjut). Perubahan hanya dapat dilakukan bilamana diketahui adanya cacat 
yuridis yang terjadi pada diri pasangan calon sebelum penetapan pasangan calon tersebut 
diterbitkan tetapi baru diketahui kemudian demi tertibnya penyelenggaraan pemilihan. 

Menimbang, bahwa in casu ketika penetapan pasangan calon diterbitkan oleh KPU 
Kabupaten Simalungun melalui Surat Keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-
Sim/002.434760/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Amran Sinaga (Calon Wakil Bupati 
yang berpasangan dengan Penggugat) berstatus sebagai Terdakwa yang harus dihormati hak-
hak politiknya berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kemudian 
pada tanggal 03 Desember 2015, KPU Kabupaten Simalungun menerima salinan putusan 
Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.Sus/2012 bahwa Sdr. Amran Sinaga sebagai terpidana. 

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian apakah dengan mengikutsertakan Sdr. 
Amran Sinaga dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat diartikan bahwa judex juris 
memperbolehkan seorang narapidana menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Kepala 
Daerah tentunya demi kejujuran dan rasa keadilan anggapan seperti itu adalah tidak pada 
tempatnya karena: 

- Bahwa status Sdr. Amran Sinaga sebagai narapidana baru diketahui setelah adanya 
Keputusan KPU Kabupaten Simalungun di mana masing-masing pasangan calon yang 
telah ditetapkan sedang bersiap-siap dengan segala daya upaya yang jujur untuk 
memenangkan pemilihan. 

- Bahwa dengan diberitahukannya status sebagai narapidana maka pasangan calon 
tersebut khususnya Penggugat berpotensi mengalami penurunan elektabilitas 
pasangan calon tersebut yang pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh pandangan 
para pemilih. 

- Bahwa kalaupun pasangan calon (Penggugat) dapat memenangkan pemilihan tentu 
akan menghadapi konsekuensi, yaitu salah satu pasangannya (Sdr. Amran Sinaga) 
yang akan bergantung pada putusan hukum yang tidak terbuka lagi upaya hukum apa 
pun. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tepat dan benar saran dari 
Panwas Kabupaten Simalungun agar Pasangan Calon Penggugat diikutsertakan dalam proses 
pemilihan dan kenyataan ini sejalan dengan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Medan. Dengan demikian, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh 
Tergugat/Pemohon Kasasi tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak; 

Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang Digugat: 
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Menimbang, bahwa mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak 
relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini karena putusan kasasi telah 
berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pihak yang bersangkutan 
akan tetapi juga berlaku umum (erga omnes) karena putusan peradilan tata usaha negara 
adalah dalam rangka penegakan hukum publik. 

Kaidah Hukum: 

“Pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati yang berstatus sebagai narapidana yang 
terjadi setelah proses administrasi pemilihan selesai dilakukan sekalipun diberi kesempatan 
mengikuti pemilihan, dan kalaupun dapat memenangkan pemilihan akan menghadapi 
konsekuensi hukum pasangan yang salah satunya berstatus sebagai narapidana tersebut 
akan bergantung pada putusan hukum yang tidak terbuka lagi upaya hukum apapun.” 

9. Pidana Perkosaan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/Mil/2015 tanggal 07 
Juli 2015) 

Duduk Perkara: 

Terdakwa (Ridwan Kaimudin) yang merupakan prajurit TNI-AD telah melakukan perkosaan 
terhadap saksi korban. Saksi korban dipaksa berada dalam suatu keadaan yang membuatnya 
tidak mampu menolak ajakan Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Perbuatan 
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai 
Pasal 285 KUHP. Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan tuntutan 
pidana kepada Terdakwa sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 285 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang mengatur, selanjutnya kami 
mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Pokok (penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 
bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani): Pidana Tambahan (dipecat dari 
dinas militer). Terdakwa tetap ditahan; 

2. Menetapkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 3 dikembalikan kepada 
Terdakwa sedangkan angka 4 s.d. angka 5 dikembalikan kepada saksi korban, sementara 
barang bukti berupa surat angka 1 s.d. 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah); 

Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 06 
Januari 2015 telah menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana perkosaan; 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok: (penjara selama 2 (dua) 

tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan (dipecat dari dinas 
militer); 
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3. Menetapkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 3 dikembalikan kepada 
Terdakwa sedangkan angka 4 s.d. angka 5 dikembalikan kepada saksi korban, sementara 
barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); 
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 
10 Maret 2015 menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut: 
Menyatakan  :  1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh 

 Terdakwa; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 147-
K/PM/III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2015; 

Mengadili Sendiri: 
Menyatakan : 1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
   melakukan tindak pidana: perkosaan; 

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer; 
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Papera untuk diselesaikan 

 menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit; 
4. Memerinjtahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; 
5. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara; 
6. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan putusan 

 ini beserta perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon; 
Oditur Militer pada pada Oditurat Militer III-18 Ambon selanjutnya mengajukan upaya 

hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 141 K/Mil/2015. 

Pertimbangan Hukum: 

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Burhan 
Dahlan, S.H., M.H. serta Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. pada tanggal 07 Juli 2015 
telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Oditur Militer pada Oditurat 

Militer III-18 tersebut;  
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Suranaya Nomor 21-

K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 10 Maret 2015 yang membatalkan Putusan Militer 
III-18 Ambon Nomor 147-K/PM/III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2014;  

Mengadili Sendiri: 
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana: perkosaan;  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan: 

Pidana Pokok  : Penjara selama 2 (dua) tahun; 
Pidana Tambahan  : Dipecat dari Dinas Militer; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 
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5. Menetapkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 3 dikembalikan kepada 
Terdakwa sedangkan angka 4 s.d. angka 5 dikembalikan kepada saksi korban, sementara 
barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 
sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai 
berikut: 

- Bahwa alasan-alasan Oditur Militer tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah 
salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum bahwa judex facti tidak cermat 
dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; 

- Bahwa judex facti dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”. Kemudian 
membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, tidak tepat karena putusan 
tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru; 

- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap Saksi Korban pasrah 
mengikuti ajakan Terdakwa karena takut, pada saat kejadian Saksi Korban berusaha 
menolak ajakan Terdakwa sampai dengan Saksi Korban berteriak dengan nada keras, 
“Abang beta keponakan abang, jangan abang, abang adalah om beta” yang dikatakan 
berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya; 

- Bahwa Saksi Korban tidak mungkin lari dari penguasaan Terdakwa, apalagi tempat 
tersebut gelap tidak ada rumah, yang ada hanya pohon-pohon, selain itu tenaga Terdakwa 
lebih kuat dari pada tenaga Saksi Korban; 

- Bahwa Terdakwa sebelum melampiaskan nafsu birahinya, karena Saksi Korban selalu 
menolak, memberontak dan berusaha melepas pelukan Terdakwa menjatuhkan Saksi 
Korban ke tanah dengan cara mendorong sehingga Saksi Korban terjatuh. Dalam 
keadaan tertekan, takut dipukul/dibunuh dan terancam, terpaksa Saksi Korban membantu 
memuaskan nafsu birahi Terdakwa; 

- Bahwa dari perbuatan, cara dan sikap pemaksaan Terdakwa terhadap Saksi Korban untuk 
melampiaskan nafsu seksnya tersebut dan sikap penolakan dan perasaan takut Saksi 
Korban, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar jalur pernikahan, diancam karena 
melakukan pemerkosaan”; 

Kaidah Hukum: 

“Perilaku Terdakwa sewaktu melampiaskan nafsu seksualnya terhadap Saksi Korban sampai 
akhirnya Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa, menunjukkan terjadi suatu 
perkosaan.” 
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