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PUTUSAN
No. : l3lPlD.SUS/2017|PN lM[n

Atas nama Terdakwa :

ABDUL HAt\fllD Alias HAIVIID Bin Alm. HAKIM

Putus : tanqq al 29 Maret 2417 .

PENGADILAN NEGERI MAJENE



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/20171PN. Mjn

DEMI KEADII,AN BERDASARKAN KETT]HANAN YANG MAIIA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan aaara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

lNama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (AIm) HAKIM ;

Rawa-Rawang;

44 Tahun I 3 1 Desember 1972 ;

IakiJaki;

Indonesia;

Duzun Lembangaq Desa BondeBonde Kecamatan Tubo,

Kabupaten Majene;

Islam;

Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah talnnanNegara oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan penahanan 
;

. 2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 nmpai dengan tanggal 28 Maret Z0l7 ;

3. Ivlajelis F{akim sejaktanggal 15 Maret 2017 sampudengantanggal 13 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13 / pid.Su s I 2017 / pN.l\tjq

tanggal 15 Maret Z0l7 Errtangpenunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ivlajelis }Iakim Nomor 13 / Pid sus I 2017 / pN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017

tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersanglnrtan ;
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Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ketsrangan Terdalaara serta

mempe*atikan bukli $rat dan barang buldi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendexryar pe,mbacaan tuntrtran pidma yang diajukan oleh Penuntr.[

Umum yang padapokoknya sebagai berikr* :

l. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Alias llamid Bin (Atm) Flakinq telatl

tefurkti socara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tLdak pidana "Pilkada"

yang diaun dan diancarn pidana menun* Pasal 187 huruf A ayal (2) Undang

Undang Republik IndonesiaNomor 10 tahun 2016 tentang kdua atas

Undang Undang Nomor I tahun 2015 t€ntang Peiretapan Pe,rahran Pemeriffahan

Pengganti Undang Undang Nomor I tahun 2014 tentang Pe,milihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi rmdang-udang ;

2. Menjatuhkan hukuman teftadap Te,rdakwa, benpa pidana penjara selama 3 (tiga)

TahundandendasebesarRp200.000.000,- (duaratus juarupiah) subsider3 (tiga)

Bulan Penjara dengan dikuxangi selama TCIdalom berada dalam tahanan

seinentara dan dengan perintah Terrdakwa tetap ditahan ;

3- Menyatakanbarangbuklibenrpa :

- Uang umai sebaesar Rp. 100.000,- (s€ratus ribu rupiah) dengan pecahan

Rp.100.000,- (seratrrs ribu rupiah) ;

- Uangtunai sebaesarRp. 150.000,- (s€ratus lima n'bunrpiah) yakni I (satu)

lembar pecatran Rp.100.000,- (seratus ribu nrpiah) dao I (satu) lernbar

pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu npiah) ;

- Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu jua nduh ratus lima puluh ribu

npiah) dengan rincian (tujtfi) lerrbar pecahm Rp.50.000,- (lima pulttt

ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahau Rp.100.000.- (seratus

ribunrpiah;

Dirampas untukNegara ;

- I (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) aras nama Jumain, Abd.Hamid

dan Haris;
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Dirampas untuk dirnusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakrva yang pada pokoknya mohon agar

drjatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdalura mengaku bersalalq menyesali

perbuatannya serta beaanji tidak akan mengulanginya lagr ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ierhadap pembelaan Terdalava

yang pada pokoknya tetap pada tuntutarurya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa ABDUL IIAMID Alias HAMID Bin (alm) HAKIM pada

hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Duzun L,embangan Desa Bonde-Bonde Kec.

Tubo Sendana Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majeng terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan

melawan hukum menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi pemilih agar tidak

menggunakan hak pilita menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih

calon tertentu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-carasebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Panwaslih kecamatan Tubo Sendana bernama saksi UMAR

USMAN. S.Pd mendapatkan informasi dari masyarakat jika diDaerah Dusun

Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sendana terjadi

dugaan politik uangibagi-bagi uang terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Barat untuk

memilih calon tertentu, menindaklanjuti perihal tersebut Panwaslih Kec. Tubo

Sendana berkoordinasi dengan anggota Polres Majene bernama saksi FIASBI, agu

mengecek kebenaran ffirmasi tersebut. SCIelah saksi FIASBI menerima informasi

kemudian langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara)dan setibanya disan4

saksi HASBI menemukan seseorang yang dicurigai yakni saksi JUMAIN Bin (Alm)
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HAFIL sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi FIASBI menghampid dan

menanyakan "bapak dari mana tadi'dijawab saksi JUMAIN "dari rumah

keluarga"saksi Hasbi bertanya lagi"apabetul bapak sudah bagi-bagi uang" lalu saksi

JUMAIN menyangkal telah membagi-bagikan uang rurmun setelah ditanyakan

beberapa kali oleh saksi HASBI kemudian saksi JUMAIN mengakui sudah

membagi-bagkan uang kepada orang lain untuk mencobloVmemilih pasangan calon

Gubermr dan Wakil Gubernw nomor urut2 (Salim Mengga dan l{asanuddin), selain

itu saksi HASBI juga menemukan barang bukti sejumah riang sebesar Rp. 1.400.000

(satu juta empat ranrs hbu rupiah) yang tersimpan dikantong celana SAKSI JUMAIN

dan sejumlah uang pada dompetnyE kemudian salsi HASBI bersama Petugas

Panwaslih Kec. Tobo Sendana membawa terdakwa ke ke Panwaslih Kab. Majene

untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa saksi JUMAIN sebelum membagikan uang untuk mencobloVmemilih

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu bertemu saksi Ahmad

sekitar pukul 07.00 Wita di warung terdakwa di dusun Rawang-rawang Desa Bonde-

Bonde Kec. Tubo Sendarn Kab. Majene kernudian diberikan uang oleh saksi Ahmad

sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian salci ruMAIN mendatangi

rumah terdakwa ABDUL FIAMID, pada pertemuan itu saksi JLIMAIN memberikan

uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ABDUL

HAMID dengan mengatakan "cobloVpilih nomor 2 (dua) dan disanggupi oleh

terdakwa ABDUL HAMID, selain itu saksi JUMAIN bertemu juga dengan adik dari

terdakwa Abdul l{amid yang bernama Saksi }IARIS dan menyerahkan uang sebesar

Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud yang sama untuk meminta memilih

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 ;

Bahwa terdakwa merupakan wajib pilih sesuai dafar pemilih tetap Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun}Ol7 yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene pada tanggal 15 Desember 2016, dimana
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terdakwa ABDUL HAMID menerima uang dari saksi JUMAIN unhrk menggunakan

hak pilihnya memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor ufirt 2. Akibat

perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID menyebabkan akan melatih masyarakat untuk

bertindak curang. Suara hari nurani seseorang dalam benturk aspirasi yang murni dapat

dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat

dikatakan kejahatan.Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi

politik pihak yang memiliki kekuasaan. Money Politics bukan secara moral saja yang

salah dalam dimensi agamajuga tidak dibenarkarq sebab memiliki dampak yang

sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal i87

huruf A Ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1

tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UUNornor 1 Tahun 2014

TentangPemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Und*g ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umunl Terdakwa menyatakan

mengerti dan tidak mengajukan eksepst / keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakrvaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. UMAR USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo

Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat jika di Desa Bonde-Bonde telah

terjadi pelanggaran Pilkada berupa politik uang (money politik) sehingga saksi

sebagai ketua Panwaslih Kecamatan tubo Sendana berkordinasi dengan PAM TPS

Halanaru 5 dari 22 Putusan Nomor 13,Pid.Susi2?l7/PN.lvIjn



yakni saksi Hasbi kemudian saksi Hasbi langsung menuju ketempat yang

dimaksud yakni sekitaran TPS 2 untuk melakukan kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa saksi menguhubungi saksi Hasbi karena saksi Hasbi adalah PAM TPS

disekitar wilayah tersebut ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Hasbi jika saksi Hasbi telah

mendapatkan beberapa orang yang terduga melakukan pelanggaran Pilkada

tersebut ;

- Bahwa saksi beretmu pelaku pelanggarang Pilkada tersebut setelah diamankan ke

Sekretariat Panwaslih Kabupaten dan melihat Terdakwa dan saudara Jumain,

selanjutnya saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan hasil klarifikasi

yang didapatkan bahwa Terdakwa telah menerima uang kepada Jumain,

selanjutnya saksi berkoordinasi dengan GAKKLIMDU untuk proses hukum

selanjutnya;

- Bahwa menurut saksi-saksi yang melakukan klarifikasi, Terdalava menerima uang

dari Jumain agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn)

Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;

- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena

menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan

kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua ;

- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa

uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris

dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
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2. HARIS BIN (Alm) HAI04 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur,

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

- Bahwa berawalnya saksi bersama terdakwa berada dirumah terdakwa ingin

bersama-sama ke TPS kemudian datang Jumain kerumah terdakwa dan saksi

dipanggil oleh Jumain lalu diberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu

rupiah) sambil mengatakan "ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2" '

Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut tanpa mengatakan apapun, saksi

langsung menuju ke TPS untuk mencoblos ,

- Bahwa sebelumnya Jumain telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar

Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak melihat saat

terdakwa diberikan uang tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Jumain hanya sebagai relawan pasangan nomor 2

dan tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;

- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa

uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris

dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
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3. MUIL IRJAN JAYA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo

Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal l5 Februari 2017 sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Ketua Panwaslih tubo Sendana

yankni saksi Umar bersama dengan saksi Hasbi jika telah terjadi pelanggaran

Pilkada berupa politik uang (money politik) sehingga terdakwa bersama dengan

Jumain dibawah ke Panwaslih Kabupaten;

- dahwa setelah terdakwa sampai di Panwaslih Kabupaten, saksi langsung

berkordinasi dengan Sentara Gakumdu terhadap terdakwa dan barang bukti

berupa uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah

dari Jumain, uang sebesar Rp.150.000.- (.seratus lima puluh ribu rupiah) dari

terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi Haris dan Jumain diperoleh keterangan

bahwa uang yang diberikan oleh Jumain kepada terdakwa dan saksi Haris untuk

memilih atau mencoblos pasanagan nomor z yaituMayjend (purn) Salim Mengga

yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;

- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena

menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan

kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua;

- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000.- (seratus

lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150 000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa
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uang tunai sebesar Rp.i.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris

dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo

Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;

- Bahwa kejadiannyapada hari Rabu tanggal 15 Februari2AIT sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bpnde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari ketua Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana

yakni saksi Umar jika didaerah tersebut diduga ada pelanggagaran Pemilu

kemudian saksi Hasbi langsung menuju ketempat yang dimaksud yakni sekitaran

TPS 2 untuk melakukan kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa saksi adalah PAM TPS disekitar wilayah tersebut ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Hasbi jika saksi Hasbi telah

mendapatkan Jumain yang berdiri dijalan namun karena curiga kepada saksi,

Jumain menghindar dan saksipun menangkap dan mengintrogasi Jumain ;

- Bahwa setelah mengintrogasi Jumain, saksi menemukan uang sebesar

Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) disaku celana Jumain dan

Jumain pun mengakui jika uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh

Jumain kepada masyarakat setempat ;

- Bahwa Jumain telah memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar

Rp.150000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Haris sebesar

Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ,
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- Bahwa setelah klarifikasi terhadap Jumain didapatkan bahwa Terdakwa telah

menerima uang kepada Jumain, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan

GAKKUMDU untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa menurut saksi-saksi yang melakukan klarifikasi, Terdakwa menerima uang

dari Jumain agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn)

Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;

- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena

menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan

kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua ;

- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus

' lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa

uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dari Jumain, uang tunai sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris

dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberalan;

5. JUMAIN BIN (Alm) HAPIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ,

- Bahwa berawalnya saksi bersama kerumah terdakwa dan Jumain lalu diberikan

uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan
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uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris sambil

mengatakan "ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2" ;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut saksi pergi rneninggakan rumah

terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi berdiri dijalan namun karena curiga kepada saksi Hasbi,

saksi menghindar dan saksipun ditangkap dan diintrogasi oleh saksi Hasbi ,

- Bahwa setelah mengintrogasi saksi, disaku celana saksi ditemukan uang sebesar

Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika

uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ,

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan tidak

termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;

- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa

uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dari saksi, uang tunai sebesar Rp. i00.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris

dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberalan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de clnrge di

persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30

Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

Ilalanan I I dari 22 Putusan Nomor 13,'Picl.Sus/2017/PN.I,tjn

f.



- Bahwa berawalnya Jumain kerumah terdakwa lalu diberikan uang sebesar Rp.

150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jumain dan uang sebesar

Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris sambil mengatakan "ambil

ini uang dan pilih atau coblos nomor 2" ;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Jumain pergi meninggakan rumah

terdakwa,

- Bahwa pada saat setelah keluar dari rumah terdakwa Jumain ditangkap dan

diintrogasi oleh saksi Hasbi ;

- Bahwa setelah mengintrogasi Jumain, disaku celana saksi ditemukan uang sebesar

' Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika

uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan

tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai

sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi,

uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris dan daftar

Pemilih Tetap (DPT) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Uang tunai sebaesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yakni I (satu)

lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan I (satu) lembar

pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100000.- (seratus

ribu rupiah;
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1(satu)rekapDaftarPemilihTetap@PT)atasnamaJumain,Abd.Hamid

dan Haris ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Flakim

menunjuk segala sezuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai

relevansi secara keseltrruhan dianggap ilc.rt termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadianny a pada hari Rabu langgal l5 Februari 2Ol7 sekitar jam 07'30

wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-

Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;

- Bahwa berawalnya Jumain kerumah terdakwa lalu diberikan uang sebesar Rp'

150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jumain dan uang sebesar

Rp.100.000.-(seratusriburupiah)kepadasaksiHarissambilmengatakan..ambil

ini uang dan pilih atau coblos nomor 2" ;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Jumain pergi meninggakan rumah

terdakwa

- Bahwa pada saat setelah keluar dari rumah terdakwa Jumain ditangkap dan

diintrogasi oleh saksi Hasbi ;

- Bahwa setelah mengintrogasi Jumain, disaku celana saksi ditemukan uang sebesar

Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika

uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan

tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai

sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi'

ca
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uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiatr) dar saksi Haris dan daftar

PemilihTetap (DPT) ;

Menimbang, bahwa selar{rrnya lvl4ielis Hakim akan mempertimbangfuan apakah

berdasakan frlda-faktahulilmt€rs€hs diatas, Terdakwada@ dinyaakan telah melakukan

tindak pidana yang didalorakan ke@anya ;

Menimbang batrwa Terdakwa telah didakwa oletr Penunu.fi Umum dengan

dakwaan t"nggal sebagaimana diatn dalam 187 hunrf a ayilQ) Urdang-undang Repunlik

Indonesia Nomor l0 tahun 2016 ' rrang perubaban kedua atas Undang-undang nomor 1

tahun 2015 trtang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

tahun 2014 t rtang Pemilihan Gubennur, Bupati dan Walikota meqiadi undang-undang

yang usur-unsumya adalah sebagai berikut :

l. Setiuporang;

2. Dengansengaja;

3. Melakukan perbuaan melawan hukun menerima perrberian atau janji sebagai imbalan

kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untrk

mempeqgaruhi pemilih agar tidak menggunakan hk pilrlr, metrggunakan hak pilih

dengan caratertentu sehingga suaramer{adi tidak sab memilih calontemennratautidak

memilih calon tertenflr ;

Menimbane bahwa teftadap tursrrr-unsur tersehfr Majelis Hakim

munpertimbangkan sebagai beriks :

Ad. 1. Setiap orrng;

Menimbang, bahwa unsur setiap oftmg diurjukan kepada siapa orangnya yang

bertanggung jawab atas perbuatan yang didakruakan itu atau setidak-tidaknya mengenai

siapa orangnya yang harus dijadikan Terdahra dalam pe*ara ini, tegasnya kata setiap orang

sama halnya dengan kata 'barangsiapa" menun"t buku @man pelaksanaan Urgas

adrninisrasi buku II, edisi revisi tahm zM,halaman 208 dari lvlahkamah Agrrng Republik

Indonesia dan prusan htlatrkarnatr Agung Republik Indonesia Nornor : 1398 Wkdll994,

tanggal 30 Imi 1995 tenninologi kata Barangsiapa atar HII yaitu sirya yang dijadikan
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Terdakwa (,ladeO atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung

jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa Abdul Hamid alias Flamid Bin (Alm) Hakim

adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaiman a yang

tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimakzud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa

Abdul }Iamid alias Hamid Bin (Alm) Flakim ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis

.Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan Qnemorie vcar toelichting) yang

dimaksudkan dergan keseng4jaan adalah mengihendaki dan menginsyafi te{adinya suatu

tindakan beserta akibatnya sedangkan menurut SR Sianturi kesengajaan mempunyai 2 (dua)

sifat, yang pertama dolus mahr yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana

tidak s4ja Ia menghendaki tindakannya itr-r tetapi ia jugamenginsyafi bahwa tindakannya itu

dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidan4 sifat kesengajaan kedua yaitu

kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu artinya dalam hal seseorang melakukan

suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu ;

Menimbang bahwa unsur sengaja sebagaimana dalam pasal 187 huruf a ayat (l)

atau Pasal yang didakwakan kepada Terdakw4 penempatannya diletakkan diawal dengan

kata lain dibelakang unsur sengaja masih terdapat unsur-unsur lainnya seperti bersifat

melawan hukunr, tindakanterlarang dan diancam pidanaoleh undang-undang sertakeadaan-

keadaan teftentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fbka huikurn sebagaimaiia telah diiiraikan diatas,

Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 20IT sekitar jam 07 30 Wita dirumah

terdakwa yang terletak di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo

Sendana Kabupaten Majene, pada awalmulanya Jumain mendatangi rumah Terdakwa

dan Jumain memberikan uang rembaran Rp. 150.000,- (seratus lima puruh ribu
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rupiah) kepada terdakwa dan jumain juga memberikan uang kepada saksi Haris

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jumain sebelumnya tidak penrah memberikan uang

kepada Terdakrrya maupun dengan saksi Haris dan tidak pula mempunyai masalah

hutang piutang sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, penerimaan uang

yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya sesuatu yang dikehendaki oleh Jumain

terhadap Terdakwa atau dengan kata lain kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa

merupakan kesengajaan yang dikehendaki atau dalam teori kehendak masuk kedalam

gradasi kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis

tlakim berpendapat unsur dengan sengaja telatr terpenuhi ;

Ad3. Melalmkan perbuatan melawan hukum menerima atau ianji sebagai imbalan

kepda warga Negara Indonesia haik secara hngsung ataupun tidak langsung untuk

memp€rgaruhi pemiffh agar ffak mengunakan hak pilih, menggunakan hak pilih

dcngan cara tertstr sehingga surra menjadi tidak sahr memilih calon tertentu abu

tidakmemilih calon tertentu ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hulnm pada dasamla secara singkat

dapat rlikatakan sebagai bertentangan dengan huk.m atau dapat dikatakan pula sebagai

"tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (vot Hotul) alau dapat diartikan pula sebagai

bertentangan dengan hak seseorang dan pembe,ntuk urdang-undang (No1nn) yang

mmgandurg ati bahwa perhafan tersebE adalah tidak sesuai rnenrntr hrkurn sedangl€n

menunfr Simons dalam buhmya uleerbook halaman 175 sampai dengan halaman 176,

bahwa srafi.r anggapan tmum menyatakan tanpa hak sendiri (nnder eigm recht) adalah

perfuEtan melawan hrrkrrm (wedenechtelijk) disyaratkan telah melalnrkan sesuafir yang

bertentangan dengan huhrm (in stijdmet het recht) ;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur kedra diatas yaitu unsur dengan

sengaja yang telah t€rpenthi oleh pethralan Terdakwa yang telatr menedma uang kepada

Jumain, rurnun apakatr penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

!
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suatu perbuatan melawan hukum?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2aT7 sekitar

jam 07.30 wita oleh saksi Hasbi yang merupakan anggota polisi polres

Majene;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur propinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan pelaksanaannya pada hari

rabu tanggal 15 Februari 2017 ;

-Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) kepada Jumain dan Jumain mengatakan kepada terdakwa coblos atau pilih

pasanganNomor2;

- Bahwa pas:mgan calon nomor wut z dalam pemilihan Gubernur dan wakil

Gubemur Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mayjend (purn) Salim Mengga yang

berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut;

- Bahwa sebelum Jumain memberikan uang kepada terdakwa dan saksi

Haris, Jumain bertanya kepada saksi terdakwa dan saksi Haris ,.apakah

sudah ada kartu panggilanmu?" dijawab "ada" lalu Jumain langsung

memberikan uang lembaran Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

kepada terdakwa dan uang lembaran Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)

kepada saksi Haris ;

!

- Bahwa ditemukan uang yang tersimpan dalam kantong Jumain sebesar

Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Flaris merupakan wajib pilih yang berhak untuk

memberikan $Iaranya pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur propinsi

Sulawesi barat sesuai dengan rekap Daftar Pemilih Tetap (DpT) yang tempat

pemungutan suara atau TPSnya nomor 2 desa/kelurahan Bonde-Bonde ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis

Ffukim penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jumain ada kaitannya

Cl

I
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dengan pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur Propirsi Sulawesi Baxat dan perbuafian

yang dilakukan Terdakwatersebrfrmenpakan perbudan melawanhukum karenamenerima

uang oleh Terdakrma bukanlah penerimaan sehgaimana yang dimaksud dalam peqietasan

Pasal 73 ayat (1) Undang- tnrdang Republik trndonesia Nomor 10 Tatlrn 2016 tentang

peruUfan kdua alas Undang- rrndang Nomor I Tatnrn 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganri Undang undang Nomor 1 Tahtrn 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati, dan walikota menjadi urdang-Undang yaiur melipri biaya makan

mimnn peserta biaya transpor peserta biaya pengadaan bahan

kampanye @a pertemuan tsbaras daniatau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah

lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan stratu daerah yang ditet4pkan dengan

Peraturan KPU sehingga penedmaan uang oleh Terdakwa adalah upnya untr:k

merpengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yaitr pasangan calon nomor 2 yuat

Mayjend (Pum) salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas,ud,

S.Hut;

Menimbang bahwa dengan demikian menund iMajelis Hakim unsur melakukan

pe6uatan melawan hukum menerima atau janji sebagai imbalan kepada warga Negara

Indonesia secara langsung untuk merrpenganrtri pemilih agar menggunakan hak pilih

mennilih calon tertenfir telah terpenuhi oleh perbtratan Terdakwa ;

Menimbang; batrwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 huruf a ayat (2)

Undang- turdang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kodua atas

Undang- rurdang Nomor I Tahtrn 2015 Tentang Penetapan Perafirran Psnerintah pengganti

Undang- mdang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gube,nrur, Bupari, dan Walikota

menjadi Undang-Undang t€lah terpexruhi, maka Terdakwa hanrslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Peiurnts Umum dalam dakrraan Urnggal ;

Menimbang, bahwa dalam Ir{eielis Hakim tidak menemgkan hal-hal

yang dapat menghapuskan pertaoggungiaumban pidana baik sebagai alasan per.nbenar dan

atar alasan pmaaf, rnaka Terrdakwa harus mempertanggungiawabkan perbuatannya ;
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Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu b€rtanggung jawab, maka

hanrs dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang batrwa sesuai dengan ketennun Pasal 187 huruf a ayat (2) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor l0 Tatrun 2016 tentang peruhhan kedua atas Undang-

rrndang Nomor I Tahrm 2015 Tentang Pmet4pn Pemturan Pemnerinfah Pengganti Undang-

urdangNomor 1 Tahun 2014 Tmtang Pernilihan Gubernr, Bupati, dan Walikota mer{adi

Undang-Undang, pidana yang dijanrbkan kepada Terdaloiva benea pidana peqiaxa dan

denda yang lamanya pidana peqiara dan besamya denda akan disebutkan rtalam amar

puhsanini;

Menimbang, bahwa mengenai .lenda apabila tidak dibayar oleh Terdakw4 maka

diganti dengan pidana kunmgan yang lamanya akm disehxkao dalam amar putusan ini

(videPaxl30 ayat (2) KuHPidana) ;

Menimhng bahwa dalm pe*ara ini ffiadap Terdakwa telah dikenakan

penangfuapan dat penahanan yang mb, maka masa penangfuapan dan penahanan tersebut

narus amrangkan selrmrhnya dari pidana yang diiatuhkan kepda Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan perahanan terhadap

Tsdakwa rlilandasi alasan yang cukrry, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada

d4l66tahanan;

Menimbang, bahwa tertradap barang bukti benrpa

- Uang fi'nai sebaesa Rp, 100.000,- (seratus ribu rryiah) dengan pecahan

Rp.100.000,- (sratus ribunpiah) ;

- Uang arnai sebaesar Rp. 150.000,- (se,ratus lima ribu nrpiah) yakni I (satu)

lembar pecahan Rp.100.000,- (serdrs ribu nryiah) dan r (satu) reurbar

pecahan Rp.50.000.- (tima puluh ribu npiah) ;

- Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu jua tujuh ratus lima pu6h ribu

npiah) dengan rincian (tujuh) lembm pecahan Rp.50.000,- 0ima puluh

ribu npiatr) dm 14 (ernpat belas) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus

ribunrpiatr;
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- I (satu) rckap Daftar Pemilih Tetqp (DPT) atas nama Jumain, Abd-Hamid

dantlaris;

Menimbang bahwa tflhadap barang bukti tersebrt akan dit€tapkan dalam amar

pttusandibawahini;

Menimbang bahwa dari beberapa tmri tujuan peqiatuhan pidana maka tfrhadap

Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atag

me'lnberikanpederitaaa namun bertrjuan sebagai saranapembinaan bagi Terdakwa agar ia

dapat mengtnhopeksi dfui untft memperbaiki sikap, 'ngkah laku dan perbuatannya

dikmudian hari sehingga setelah meqialani pidana diharapkan tidak

perbuatannya dan mampu kemhli bersosialisasi dengan baik didalam masyarakal ;

Menimbang bahwa uotuk meqiatuhkan pidana tcrtradap Terdahr4 maka perlu

dipefiimbangkan terlebih dahulu keadaan fang memberatkan dan keadaan yang

Te,rdakwa;

Keadaan yang mernbemtkan ;

- Peftuatan Tqrdakura tidak mendukung upaya pemerintah rrntrrk mewujudkan pemilihan

Gube,mw dan wakil Gubemu yang demokratis;

Keadaan png moingankan ;

- Terdakwamempnryai tanggungan istri dan anak yang hanrs rtinaftahi ;

- Terrdalorabemftrysopandipersidangan;

- Terdakwa mengaku bermlah dan menyesali pertuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginyalagi ;

Mexdmbang, batrwa oleh karena Te,rdahua dijatuhi pidana maka haruslatr

dibebani pula unark membayar biaya pe*ara ;

Mempefratikaa Pasal 187 huruf a ayat (2) Undang'u.do.g Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kdua atas undmg- -{-. Nomor I Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang- unrtang Nomor I Tahun

2014 Tentang Pemihlhan Gubemrr, Brpati, dan Walikota menjadi Undang-Undangt
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undang- mrl'ng Nomor 8 Tatlrn l98l tentang Hukm Acara pidana serta peraturan

paundang- undangan lain yang bersangfuiran ;

MENGADILI
l' Menvarakan Terdakwa ABDUL IIAMID ALIA' HAMID BIN (Arm) HAKIM

teftukd secam sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ..dengan 
sengaja

melakukan perbuatan melawan hukurn menerirra pemberian sebagai imbalan agar

memilih calon tertentu,, ;

2' Mqiatubkan pidana kryada Terdakwa oleh karcna itu dengan pidana peqiara serarna 36

(tiga puluh enam) bulan dan denda sejErntah Rp200.000.000,_ (dua ratus jua npiah)
dengan ketentuan apabila denda t€xrseht tidak dihyar diganti dengan pidana kunrngan

selama3 (tiga)bulan;

3. Menet4pkan masa penangk4pan dan penahanan yang telah dijalani Tendakwa

dihnanglmn selunrhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Te,rdakwatetap ditahan ;

5. Menetqpkanbarang butti berupa:

- ua'g tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratr.rs ribu rupiah) dengan Fahan
Rp. I 00.000,- (serafi$ dbu nrpiah) ;

- Uangtunai sebaesarRp. 150.000,- (sffitus limaribunpialD yakni l (satu) lernbm

pocahan Rp-100.000,- (seraars ribu rupiah) dan r (satu) lembar pecahan

Rp.50.000.- (ima prnuh ribu rupiah) ;

- Uaog tunai sebaesar Rp. 1.750.000,_ (satu jufa tujuh ranrs tima puluh ribu npiatr)
dengan rincian (tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (rima p,r,h nbu npiah) dan

,a (empat beras) lembarpecahan Rp.r00.000.- (seratus ribu nrpiah ;
- I (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) afas nama Jurnain, Abd-Hamid dan

tlaris;

Diperg,rakan dalam be*as perkara rerpimh atas nama JUMAIN BIN (ALM)

$\

TIAPIL;
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6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5 000,- (lima

riburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Flakim pengadilan

Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 23 Maret2Ol7 olehkami MEDI RAPI BATARA

RANDA! s.H., M.H., sebagai Hakim Keruq MOF{AMMAD FAUZ SALAM S.H., dan

I SAIFUL HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggot4 putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tangg a129 Maret2}I7 otehHakim

Ketua dengan didampingi F{akim Anggota tersebut dibantu oleh HJ. IRA

AMPERAWATI,., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh

AKBAR BAIL{RIIDDIN, s.H., penuntut umum Kejaksaan Negeri Majene dan

Terdakwa;

Flakim-hakim Anggota FlakimKetua

SALAM, S.H. MEDI RAPI ARARANDA! S.H, M.H

S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HJ. IRA AMPERAWATI
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