
PUTUSAN
Nomor I 4rPid.Susf20t 7/PN- Mi n

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG TIIIAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama bngkaP

2. Tempat lahir

3. Umurltanggallahir

4. Jenis kelamin

5. Kebangsaan

6. TemPattinggal

7. Agama

8. Pekerjaan

9. Pendidikan

4.PerpanjanganKetuaPengadilanNegeriMajenesejaktanggal

dengan tanggal 12 Juni 2017;

14April2017 samPai

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14lPid.Sus2017/PN.Mjn'

tanggal 15 Maret 2OlT lenttang penunjukan Majelis Hakim;

- penetapan Majelis Hakim Nomor 14lPid.Sus2017/PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017

tentang penetaPan hari sidang;

- Berkas pekara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

: JUMAIN BIN (ALm) HAFIL.

: Rawang-Elwang;

: 53 Tahur/1 Juli 1963;

: Laki-laki;

: lndonesia;

: Dusun Lembangan Dea Bond+Bonde Kec' Tubo

Sendana, lGb. Majene;

: lslam;

: Petani;

1l
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ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

Penyidik tidak dilakukan penahahan;

Penunhrt Umum sejak tanggal I Maret 2017 sampai dengan

2017;

3.MaielisHakimsejaktanggallsMaret20lTsampaidengan 13April2017;

28 Maret



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

mempefi atikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pldana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumain Bin Alm. Hafil, telah terbukti se@ra sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pilkada" yang diatur dan

diancam pidana menurut Pasal 187 huruf A ayat (1) UU Rl No. 10 tahun 2016

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pirJana penjara selama 3

(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs

3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan sementiara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang buktiberuPa:

- Uang tunai sebeqar Rp.1Q0.000,- (seratUq ribU rupiah) dqngqn

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

- Uang tunaisebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)yakni

1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1

'. (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

' - Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu iuta tujuh ntus lima puluh

ribu rupiah) dengan rincian: 7 hmbar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) dan 14 (empat belas lembar) pecahan Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah);

Dirampas unfuk Negara;

- 1 (satu) r:angkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, AM.

Hamin dan Haris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Seblah mendengar permohonan Terdakua secara lisan yang pada pokoknya

mohon agar dijafuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdalrwa mengaku

bersalah dan mempunl6itanggungan keluarga yang harus dinafl<ahi;
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Menimbang,bahwaTerdakwadiajukankepersidanganolehPenuntutUmum

dirlakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikttt:

BahwalaTerdakwaJUMAINBin(Alm)HAFILpadaharirabutanggal

15 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain

dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec.

TuboSendanaKab.Majeneatausetidak-tidaknyapadasuatutempatyang

masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa dengan

sengajamelakukanperbuatanmelawanhukummenjanjikanataumemberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara lndonesia baik

secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih

agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu,

ataU tidak memilih calon tertentu perbqatan mana dilakukan Terdakwa dengan

sebagai berikut:

!
a

r
Bahwa awalnya petugas Panwaslih kecamatan Tubo Sendana bernama

MAR USMAN. S.Pd mendapatkan informasi dari masyarakat jika di

Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo SendAna Kab'

Sendana terjadi dugaan politik uang/bagi-bagi uang terkait Pilkada

U

Majene

Gubernur Sulawesi Barat untuk memilih calon tertentu, menindaklanjuti perihal

tersebut Panwaslih Kec. Tubo sendana berkoordinasi dengan anggota Polres

Majene bernama saksi Hasbi, agar mengecek kebenaran informasi tersebut.

setelah saksi Hasbi menerima informasi kemudian langsung menuju TKP

(tempat kejadian perkara) dan setibanya disana, saksi Hasbi menemukan

seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa Jumain bin (alm) Hafil sedang berdiri

di pinggir jalan lalu saksi Hasbi menghampiri dan menanyakan 'bapak dari

mana tadi" dijawab Terdakwa" dari rumah keluarga" saksi Hasbi bertanya lagi

"apa betul bapak bagi-bagi uang" lalu Terdakwa menyangkal telah membagi-

bagikan uang namun setelah ditanyakan beberapa kali oleh saksi Hasbi

kemudian Terdakwa mengakui sudah membagi-bagikan uang kepada orang lain

untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor

urut 2 (Salim Mengga dan Hasanuddin), saksi Hasbi juga menemukan barang
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Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap 
.pembelaan

TerdakwayangpadapokoknyabtappadatuntrrtannyadanTerdakwatetappada

pa'nbehannYa semuh;



bukti sejumah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu iuta empat ratus ribu rupiah)

yang tersimpan dikantong celana Terdakwa dan sejumlah uang pada dompet

Terdakwa, kemudian saksi Hasbi bersama Petugas Panwaslih Kec' Tobo

Sendana membawa Terdakwa ke ke Panwaslih Kab' Maiene untuk diproses

lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Jumain sebelum membagikan uang untuk

mencoblos/memilih 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 Sendana Kab' Majene

kemudian diberikan uang oleh saksi Ahmad sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta

rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Hamid' pada

pertemuan itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp'150'000 (seratus lima

puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hamid dengan mengatakan i'coplos/pilih

nomor 2 (dua) dan disanggupi oleh saksi Abdul Hamid, selain itu Terdakwa

bertemu juga dengan adik dari saksi Abdul Hamid yang bernama Saksi Haris

dan menyerahkan uang sebesar Rp-100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan

maksud yang sama untuk meminta memilih pasangan calon Gqbernur dan

,Wakil Gubernur nomor urut 2;

nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi

kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapet 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 agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak

yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini;

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.l No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan

pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-U ndang ;
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Bahwa perbuatan Terdakwa membagikan uang kepada Abdul

dan saksi Haris untuk mengarahkan dan mempengaruhi pilih untuk

suaranya memilih calon tertentu, akibat

akan melatih masyarakat untuk bertindak

tersebut

Suara hari
menyebabkan



,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan ekseps/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penunfut Umum telah

mengajukan saksLsaksi sebagai berikut:

1.

{

UMAR USilAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

Bahwa saksi mengerti dipefiadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalah

money politics;

Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tangga! 15 Februai2017 sekitar jam 08.00 wita

didusun lambangan desa BondeBonde Kecamatian Tubo Sendana;

Bahwa saksimerupakan ketua Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana;

Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat katanya ada indikasi

dugaan rnoney Niths, selanjutnya saksi koordinasi dengan Polisi PAM TPS atas

nama Hasbi;

Bahwa selanjufrya saksi Hasbi mengamankan Terdakwa dan saksiAbd. Hamid di

pos Polisikemudian dibawa ke Panwaslih lGbupaten;

Bahwa banang buktiyang diamankan yaihr uang sejumlah Rp.1.700 .000,- (satu juta

ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdahrya memberikan uang kepada saksi Abd. Hamid sebesar Rp.

.000,- (senatus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.100.000,-

ribu rupiah) diberikan kepada Haris;

- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang kepada AM. Hamid dan

rnencoblos pasangan calon nomor2 salim s Mengga dan Hasanuddin;

- Bahwa Terdahra merupakan simpatisan pasangan calon nomor2;

- Bahwa Abd. Hamid dan HariE mgrupqkqn wajib pilih;

L

fiaris agar

Terhadap keterangan saksi, Terdakura nrenrbenarkan dan tirlak

2. HARIS BlN. ALM. l-l,AKlM, dibawah sumpah pada pokoknya

sebagaiberikut:

menerangkan

- Bahwa saksimengertidiperhadapkan dipersklangan sehubungan dengan masalah

Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan kakak saksi yang bemama

Abd.Hamid;
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- Bahwakejadiannyapadahari rabu,tanggal 15Februari 2017sekitarjam08'00wita

dirumah kakak saksi yang terletak di dusun lambangan desa BondeBonde

Kecamatan Tubo Sendana;

- Bahrara saksi dikasih oleh Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) sedangkan kakak saksi diberikan uang sebesar Rp.150.000'- (seratus lima

puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi dengan berkata pilih nomor 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa rnembenarkan dan tilak keberatan;

3. MUH. IRJAN JAYA" S.Soe., dibawah sumpah pada pokoknya menercmgkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi nrengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah

penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Tubo Sendana kemudian dibawah ke

Panwaslih Kabupaten;

- Bahwa saksi merupakan ketua Panwaslih Kabupabn Ma,iene;

- Bahwa infurmasi yang saksi dapatkan dari Panwascam, ditemukan barang bukti

'. . berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Rp.150.000,- (seratus lima

,puluh ribu rupbh) dan uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima
, !"..

, Fuluh ribu rupiah);
tl

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan uang kepada Abd. Hamid dan Pak

Haris untuk mencoblos pasangan calon nomor 2;

- Bahrlla dari pengakuan Tedakwa, uang tersebut diberikan oleh Sayye Ahmad

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) didepan kios Terdakwa;

- Bahwa AM. Hamid dan AM. Haris sama-sama nrerupakan wajib pilih;

- Bahwa dari pengakuan Eaksi Abd. Haris, uarE yang diberikan Terdakwa untuk

memilik cabn nomor 2;

- Bahwa sesuai rencana pemilihan gubemur dan wakil gubemur propinBi Sulawesi

barat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 5 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa rnembenarkan dan tidak keberatan;

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

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan telepon dari

Panwascam mengenai adanya dugan money politics;



- Bahrara saksi senrpat melakukan introgasi kepada Terdakwa dan ketika digeledah

ditenrukan uang Rp.1.75O.OOO,- (satu iuta tuiuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang untuk pasangan calon nomor 2 dan telah

memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah);

- Bahwa Pengakuan dariTerdakwa uang tersebut dirJapatkan dari sayye Ahmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebenatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persirlangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ketika berada didepan warung miliknya didatangi oleh

Sayye Ahmad dan dari dalam mobil Terdakwa diberikan uang oleh Sayye

- Bahwa ledqkyya kemudian menuiu kerumah Abd' Hamid dan Terdakwa

bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa bertanya kepada Abd'

Hamid "berapa wajib pilih dirumahmu" dijawab 3 (tiga) orang, Terdakwa lalu

' puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencoblos nomor 2 (dua)

',,'keimudian datang Haris dan Terdakwa iuga memberikan uang sebesar
, 

./..,.

.'ti'-,' RP.1 00.000,- (seratus ribu rupiah);

'' :' Bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa membagi-bagikan uang

datang saksi Hasbi kemudian mengintrogasiTerdakwa; 
l

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering diberikan uang qleh Sayye

Ahmad dengan jumlah Rp.300.000'- (tiga ratus ribu rupiah) biasa iuga

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang nreringankan (a

de charye);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buldiberupa:

- uang tunai Rp.100.ooo,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar

pecahan Rp.100.000,- (senatus ribu rupiah);

- uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu)

lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar

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

t
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.1(satrr)rangkapdaftarpemilihtetap(DPT)atiasnamaJumain,Abd.

Hamid dan Haris;

- uang tunai Rp.1.750.000,- (satu iuta tuiuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7

(tuiuh)lembarpecahanRp.50.000,.(limapuluhriburupiah),14(empat

belas) bmbarpecahan Rp.100'000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim

menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam bertta acEira persklangan yang

mempunyai relevansi se@ra keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diaiukan dipephh falda-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu, tianggat 15 Februari 2017 sekitar jam 08'00 wita di dusun

lambangan desa BondeBonde Kecamatan Tubo sendana Terdakwa ditangkap

oleh anggota Polri yang sedang bertugas sebagai PAM TPS pemilihan Gubemur

dan Wakil QUbemUr Sulawesi Barat;

Bahwa awalnya saksi Umar Usman yang merupakan ketua Panwaslih

sendana mendapatkan laporan dari masyarakat katanya ada dugaan

WtitiB,selanjutrya saksi koordinasi dengan saksi Hasbi;

saksi Hasbi kemudian mehkukan introgasi kepada dan ketika

puluh ribu

Panwaslih
d[eledah ditremukan uang Rp.1.750.000,- (satu iuta tujuh ratus

rupiah) dariTerdakwa selaniutnyaTerdakwa dibawa ke Pos Polisilalu

l(abupaten;

- Bahwa uang yang ditemukan ada pada Terdakwa berasaldariSayye

kecamatan

yang

memberikan kepada Terdakwa didepan

Rp.2.000.000,- (dua juta ruPiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju kerumah Abd. Hamid dan Terdakwa

bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa bertanya Abd.

Hamid 'berapa wajib pilih dirumahmu" dijawab 3 (tiga) orang, T' lalu

memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000.- ( lima

puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencoblos 2 (dua)nomor

kemudian datang Haris dan Terdakwa juga memberikan uan9 sebesar

Rp. 1 00.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahrrra maksud Terdalswa memberikan uang kepada AM, Hamid dan Hans agar

mencoblos pasangan calon nomor2 Salim S Mengga dan Hasanuddin;

warung miliknYa sebesar
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- Bahwa Abd. Hamid merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur Sulawesi Barat sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum lGbupaten majene nolrlor urut 151;

- Bahwa saksi Haris merupakan waiib pilih pada pemilihan Gubemur dan wakil

Gubemur Sulawesi Barat sesuai dengan daftar pemilih tetap yang diletapkan oleh

Komisi Pemilihan umum lGbupaten majene norlor urut 24'6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan falda-falG hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

telah melakukan tindak pirJana yang dklakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa obh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 187 huruf a ayat (1) Undangundang Rl

Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi undang-

yang Ungur{nsumya adalah sebagai berikUt:

orang;

sengaja;

perbuatan melawan hukum menjanjikan atau rnernberikan iuang atau

materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara lndonesia baik secara

langsung ataupun tirJak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak

menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

suara meniaditidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap otang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orcmg ditujukan kepada ti"p"| orangnya

yang bertanggung Furab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya

mengenaisiapa ormgnya yang harus dijadikan Terdakwa dahm perkara ini; tegasnya

kata setiap orang sama halnya dengan katia "barangsiapa. menuM bukuiPedoman

pelaksanaan tugas administrasi buku ll, edisi revisi tahun 20M, hahman 208 dari
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Mahkamah Agung Rl dan puhrsan Mahkamah Agung Rl Nomor :1398 K/P'rd/1994'

tanggal30 Juni 1995 terminologikata Barangsiapa alau HIJ yaitu siapa yang dijadikan

Terdakrara (dadel atiau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung

jawabannya dalam setiap perbuatan oftmg tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumain Bin (Alm) Hafil adalah orang yang di

pensirtangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam

surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Jumain Bin

(Alm) Hafil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap o6ng, menurut Maielis

Hakim telah terPenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja.

lvlenimbang, bahwa menurut rnemori penjelasan (memone vaq telifiting)

yang dimaksr.edkan dengan kesengajaan adalah nrenghendaki dan

suafu tindakan beserta akibatrya sedangkan menurut Sianturi

rnempunyai 2 (dua) siht, yang pertama dolus malus dalam hal

mehkukan suatu tindak pidana, tidak saja la nenghendaki itu

ia juga menginsyafi bahvra tindakannya itu dihnng qleh dan

dengan pklana, sifat kesengajaan kedua yaiu kesengajaan yang tldak

rnernpunyai sifat brtentu artinya dalam hal seseorang melakukan suatt pklana

terEntu o.rkuphh jika hanya menghendaki tindakannya ih't;

Menimbang, bahwa unsur sengaja sebagaimana dahm pasal 87 huruf a

ayat (1) atau Pasal yarq dklal$akan kepada Terdalwa, diletakkan

diawal dengan kata hin dibelakang unsur sengaja masih terdapat lainnya

seperti bersifut melawan hukum, tindakan terlarang dan diancam pidana

undang serta keadaan-keadaan tertentu;

urdang-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan

dhtas, Terdakwa pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di

dusun lambangan desa Bonde-Bonde Kecamatian Tubo Sendana atau tepatnya di

rumah AM. Hamid telah memberikan uang kepada AM. Hamid sebesar Rp.150.000,-
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(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Haris sebesar Rp.100.OOO,-

(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang kepada Abd.

Hamid, Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Abd. Hamid ,,berapa

jumlah wajib pilih dirumahmu" dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada

Abd. Hamid, Terdakwa juga menyampaikan kepada Abd. Hamid untuk

mencoblos nomor 2 (dua) lalu datang saksi Haris dan oleh Terdakwa juga

diberikan uang;

Menimbang, bahwa menunrt Maielis Hakim pemberian uang yang dilakukan

oleh Terdakwa disebabkan karena adanya sesuatu yang dikehendaki oleh

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):

4d.3.

pilih, nrenggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

memilih calon tertentu atau tidak nemilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

tidak hngsung unhrk nempengaruhi pemilih agar

diatas Majelis

hak

sh,
tidak menggunakan

suam meniaditidak

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasamya secarcl

singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapqt dikatakan

pula sebagai tanpa haK' atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel) atau dapat

diartikan pula sebagai bertrentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-

undang (Noyonl yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai

menurut hukum sedangkan rnenurut Smons dalam bukunya "L@rfuK" halaman

175 sampaidengan halaman 176, bahwa suafu anggapan umum menyatakan tanpa

hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wedenechteliik)

disyanatkan telah mehkukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met

het rccht);
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Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-

undarq Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atias

Undang- undang Nornor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perafuran Pemerintah

Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang beserta penjelasannya bahwa

pemberian uang atau materi lainnya dapat dilakukan bagi calon kepala daerah

atau tim kampanye namun hanya untuk pemberian biaya makan minum peserta

kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye

pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah

lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Sayye Ahmad sebesar

Rp.2.000.000,-(duajutarupiah)kemudianTerdakwamenujukerumahAbd.

Hamid dan ketika Terdakwa bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa

bertanya kepada Abd. Hamid 'berapa wajib pilih dirumahmu' dijawab 3 (tiga)

orang, Terdakwa lalu memberikan uang kepada Abd' Hamid sebesar

.15O.OOO.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk

los nomor 2 (dua) yaitu pasangan Salim S Mengga dan Hasanuddin

d kemudian datang saksi Haris dan Terdakwa iuga memberikan uang

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar pernilih btap yang ditetapkan oleh

Kornisi Pemilihan Umum lGbupaEn Majene Tahun 2017, Abd. Hamid merupakan

wajib pilih pada pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur sulawesi Baral nomor urut

I

151 sedangkan saksi Harig juga merupakan wqjib pilih pada pemilihan Gubemur

Wakil Gubemur Suhr,vesi Barat nornor urut 246;

dan

Menimbang, batrwa Terdakwa bukanhh merupakan calon daerah dan

bukan puh tercatat sebagai tim kampanye serh pemberian uang yang dilakukan oleh

Tedakwa tilak ada kaitannya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal

73 ayat (1) sehingga pemberian uang yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis

Hakim merupakan perbuatan mehwan hukum yaitu sebagai upaya Terdakwa untuk

mempengaruhi saksi Haris dan Abd. Hamid yang merupakan wajib pilih pada

pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur Propinsi Suhwesi Barat agar menggunakan

hak pilihnya untuk memilih calon tertenfu;
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perlouatan melawan

hukum nremberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara lndonesia secara

langsung untr.rk rnempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon

tertentu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena serrua unsur dari Pasal 187 huruf a ayat

(1) Undang- undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan

kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan walikota menjadi undang-Undang telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana yang dirJakwakan Penuntut Umum dahm dakwaan

tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Maielis Hakim tidak hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjarrvaban pklana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

niempertanggungiawabkan perbuatannya;

lvlenimbang, bahvrla oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka

bersahh dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenfuan Pasal 187 huruf ayat (1)

Undang- undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang kedua

atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Penerintah Pengganti Urdan* undang Nqmgr 1 Tahun 2Q14 Te.ntarq

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Urdang-Undang, jenb pilana

diiatuhkan kepada Terdakwa berupa pklana penjara dan denda, oleh

dapat

lamanya pidana penjara dan besamya denda yang akan dijatuhkan

Hakim akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Majelis

Menimbang, bahwa mengenai denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa,

maka diganti dengan pklana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar

putusan ini (vnle Pasal30 ayat (2) KUHPidana);

jawab,

itu
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lu;gnimbar€, bahwa dahm perkara ini terhadap Terdakura telah dikenakan

fnarqkapan dan penahanan yang sah, maka masa penarqkaPan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa ditahan dan penahanan terhadap

Terdakwa dilandasi alasan y.ang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.10O.OO0,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar

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

- uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu)

lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar

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

- uang tunai Rp.1.750.000,- (satu iuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7

(tujuh) lernbar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu ruphh), 14 (empat

belas)lembarpecahanRp.100.000,-(seratusriburupiah);

Yang telah dipergunakan Terdat<wa untuk melakukan keiahatan serta

rnempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti

tersebut diramPas untuk negam;

- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, AM'

HamirJ dan Haris;

Telah disita dari Muh. trian Jaya selaku Ketua lGbupaten

Muh. lrianMaiene maka barang bukti tersebut dikembalikan

Jaya;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tr.rjuan penjafuhan

terhadap Terdakwa pirlana yang akan diiafuhkan bukanlah bert{uan

dendam atiau memberikan penderitaan, namun bertuiuan sebagai pembinaan

bagi Terdalaara agar ia dapat mengintropeksi diri untrk memperbaiki sikap, tingkah

laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pirlana

diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi

dengan baik dirJalam masYarakat;

maka

balas
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Memperhatikan, Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik

lndonesia Nornor 10 Tahun 20't6 tentang perubahan kedua atas Undang- undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

'undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan walikota

Menimbang,bahwaunfuknrenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa,maka

perlu dipeaimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

meringankan Terdalaaa;

Menimbang'bahwaolehkarenaTerdakwadijafuhipidanamakaharuslah

dibebani pula unfuk membayar biaya perkara;

Undang-Undang, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

P'rdana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

. fulenyatakan Terdakwa Jumain Bin Alm. Hafil terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada

urarga Negara lndonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar

menggunakan hak pilih memilih calon tertentu";

2. Menjafuhkan puana kepada Terdakwa oleh karena ifu dengan piriana penjara

sehma 36 (tiga puluh enam) buhn dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua

ratus iuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan sehma 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijahni Terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pUana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa btap ditahan;

5. Menetapkan barang buld beruPa:

- Uang tunai Rp.'100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan

Rp.100.000,- (seratus ribu ruPhh);
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- Uang tr.rnaiRp.15O.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar

pecahan Rp.$O.OOO,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Pecahan

Rp. 1 00.000,- (seratus ribu ruPiah);

- Uang tunai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7

(tujuh) lembar pecahan Rp.SO.OOO,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas)

lembar Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negam;

- 1 (sahr) nangkap daftar pemilih btap (DPT) atas nama Jumain, Abd' Hamkl

dan Haris;

Dikembalikan kepada saksi Muh. lrian Jaya selaku

lGbuPaten Majene;

6. Membebankan kepada Terdalara rnembayar biaya perkara

(lima ribu ruPiah);

Rp5.000,-

Panwaslih

Hakim

kami Medi

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Pengadilan Negeri Maiene pada hari Kamis, tanggal 23 Marel2017

RapiBatara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Kefua, Moharnmad Salam, S,H.,

dan saiful Hs, s.H., M.H., masing+nasing sebagai Hakim Anggota, mana

diucapkan dalam sidang yang terbul<a untrk umum pada hari Rabu, 29 Maret

2017 oleh Hakim Ketua dengan dklampingi Para Hakim Anggota dibantu obh

Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta

dihadiri oleh Alibar Bahanddin, s.H., Penuntut Umum Kejaksaan

Terdakwa.

Majene dan

Hakim Ketua

Fadsahm., S.H. Medi S.H., M.H.

toto Copy Salinan Putusan
Pengadilan Negen

nitera

Hs, S.H.,

Sesuai Agliny.,
Malene, -

Pengganti

t

S.H
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