
PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Mam'

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan

tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam Perkara terdakwa:

: MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA'

: Papalang.

: 39 Tahun I 24 Marel1977.

: Laki-laki.

: lndonesia.

: Dusun Galung Desa Papalang Kecamatan

Papalang KabuPaten Mamuju'

Agama : lslam.

Pekerjaan : Kepala Desa Papatang Kecamatan Papalang

KabuPaten Mamuju.

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa d ipersidangan menghadap sendiri tanpa d idampingi penasihat hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1'PenetapanKetuaPengadilanNegeriMamuju,Nomor:
o7lpid.su sl2}17tpN.Mam, tanggal 12 Januari Zafi tentang Penunjukan

Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor

07/Pid.Sus/2017/PN.Mam'tanggal12Januari2017;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, 07/Pid'Sus/2017lPN'Mam' tanggal 12

, Januar.2olTtentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;

3. Surat pelimpahan perkara lAcara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan

Negeri Mamuju Nomor: B-08/R.4.1 5.gfiPP.2t1t2017 tanggal 11 Januari

2017 beserta seluruh lampirannya dan surat Dakwaan No'Reg'Perk':PDM-

k

Nama

Tempat Lahir

Umurffanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

\#
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-JMjuffppZl\EAfi tanggal 06 Januari 2017 atas nama terdakwa

Muliadi M bin Muin Mustafa.

4. Berkas Perkara Nomor: BPll2lalz|17lReskrim, Kepolisian Daerah

Sulawesi Barat Resor Mamuju atas nama tersangka sdr. MULIADI M Bin

MUIN MUSTAFA;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal

18 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

"sebagaimana diatur Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Rl

Nomor 10 Tahun 2016 tentang peiubahan kedua atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MULIADI M Bin MUIN

MUSTAFA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3

(tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar foto terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

188.451151/KPTS/2012IBPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang

Kecamatan Papalang Kab. Mamuju 2012-2018 tanggal 20 Maret 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biiaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal

18 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari

tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriterdakwa.

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tunt'utannya dan duplik

Terdakwa yang tetap pada pembelaannya
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Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat

Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM----/Mju/Tpp.2lO112017 tanggal 06 Januari 2017 , yang

ditandatangani Jaksa Penuntut umum ABD. HAKIM, SH., Jaksa Muda

Nip.196903091989031004, ANRI YULIANA, S.H., M.H., Jaksa Muda NIP

197406101993032002, Yusriana Yunus, SH., Jaksa Muda Nip'

1 97905 1 6 2005012009 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ta terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA selaku Kepala Desa

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor 188.45 1151 IKPTS 12412

/BPMD tentang pemberhentian kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala

Desa terpilih Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuiu 2012-2018, pada hari

Sabtu tanggal 17 Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknya

dalam bulan Desember Tahun 2016 dilapangan Sepak Bola D6sa Bunde Kecamatan

Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,

setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan

lainnya / lurah yang dengan sengaja, membuat keputusan dan atau tindakan

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, yang

dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain :

o Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 yang mana pada

saat itu sedang berlangsung kampanye resmi pasangan calon Gubernur Nomor

urut 1 (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma Katta.S.Sos.MM) dilapangan Sepak

Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

o Bahwa pada saat itu saksi Syarifuddin selaku ketua panwaslu kecamatan

papalang sedang melakukan pengawasan kampanye bersama dengan saksi

suhartono dan saksi Muh. Syawal dan benar pada saat itu terdakwa selaku

Kepala Desa papalang berada diatas panggung bersama dengan pasangan

calon gubernur nomor urut 1, (Drs. H. Suhardi Duka.M.M dan Kalma

Katta.S.Sos.MM);

. Bahwa terdakwa yang berada diatas panggung saat itu tlengan memakai shall

yang sama dengan dengan pasangan calon gubernur Nomor urut 1 merupakan

salah satu ciri khas dari pasangan nomor urut 1 dan pada saat berlangsungnya

acara pembawa acara /master of ceremony (MC) meneriakkan kata-kata "tiga-

dua, satu" yang merupakan simbol kampanye pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor Urut (1) Dr. H. SUARDI DUKA, M.M. dan

H. KALMA KAJTA, S.Sos., M.M., dan terdakwa hanya mengacungkan jari

telunjuk tangan kanan dan meriakkan kata" satu" dan tindakan terdakwa selaku
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kepala desa Tidak boleh menyatakan sikap kepada salah satu calon karena

dapat merugikan salah satu bakal calon pasangan gubernur yang lain;

. Bahwa terdakwa menurut ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi

Hukum setelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh ) lembar foto terdakwa

yang ikut dalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang *

undang Nomor 10 tahun 2A16 tentang perubahan kedua atas undang -undang

Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - undang No 01 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah menjadi

Undang - undang yang bunyinya :

" Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota

TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat

keputusan dan I atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon";

Perbuatan terdakwa sebagaimana dfdtur dan diancam pidana dalam pasal

188 jo. Pasalpa-$a& 71 Ayat 1 Undang - undang Nomor 10 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang -undang Nomor' 01 tahun 2015 Tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - uno{ang No. 01 tahun zAM tentang

pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang - undang..

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti

dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanrlya Jaksa Penuntut Umum

telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Syarifuddin, Si.Pd. Bin Haki, Suhartono

alias Suha, dan Muh. Syawal, A.Ma alias Syawal,yang memberikan keterangan

sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN, S.Pd. bin HAKI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi

dipenyidik.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hrubungan keluarga

maupun hubungan pekerjaan dan juga tidak pernah berselisih paham.

- Bahwa saksi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Papalang pternah melakukan

pengawasan kampanye nomor urut satu pada hari Sabtu tanggal 17

Desember 2016 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Lapangarn Desa Bunde

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barart.
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Bahwa pada saat melakukan pengawasan saksi melihat terdakwa sebagai

Kepala Desa Papalang ikut kampanye dengan berada diatas panggung

sambil mengacungkan jari telunjuk sebagai simbol nomor urut satu.

Bahwa saksi sebelumnya kenat dengan terdakwa dan terdakwa adalah

Kepala Desa Palalang yang masih aktif.

Bahwa pada saat ikut kampanye saksi melihat terdakwa menggunakan syal

dengan motif batik yang sama dengan yang digunakan oleh oleh pasangan

calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 dalam beberapa kampanye yang

saksi hadiri seperti di Kecamatan Papalang dan Kecamatan Tommo.

Bahwa saksi pertama kali melihat terdakwa duduk diatas panggung tepat

dibelakang pasangan calon nomor urut 1 dan saat itu terdakwa sudah

menggunakan syal yang dikalungkan dilehernya kemudian terdakwa

berpindah tempat ke arah depan kiri panggung sambil mengacungkan jari

telunjuk sebagai simbol dukungan kepada calon nomor urut 1.

Bahwa saksitidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh syal saat itu.

Bahwa saksi melihat terdakwa duduk dibelakang pasangan calon nomor uurt

1 saat saksi berada disamping panggung sebelah kanan dengan jarak 2 meter

dan kemudian saksi berpindah kedepan panggung dan tidak lama kemudian

saksi melihat terdakwa sudah berada didepan sebelah kiri atas panggung

dengan jaraksekitar 5 meter.

Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ketika berada dengan

posisi berdiri dibagian depan sebelah kiri panggung yakni mengangkat jari

telunjuk melambangkan angka satu ketika pembawa dcara dan tim sukses

befteriak menyebut nomor satu.

Bahwa terdakwa tidak pernah orasi selama kampanye nomor urut satu

dilaksanakan.

Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kapasitas apa terdakwa hadir dalam

kampanya nomor urut satu.

Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sering ikut kampanye pasangan nomor

urut satu yakni di kecamatan papalang pada bulan November 2016 dan

terdakwa juga pernah ikut kampanye pasangan nomor urut satu di Kecamatan

Tommo Kab. Mamuju namun bukan saksiyang melihatnya.

Bqhwa sebelumnya saksi penah memberikan surat peringatan dini untuk

setiap kepala desa di Kacamatan Papalang agar tidak memberikan dukungan

secara terang terangan.

Bahwa saksi membenarkan foto yang diambil saat kampanye pasangan

nomor urut 1 yang diikuti oleh terdakwa.

j

I,i
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- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi'

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

SUHARTONO alias suHA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
2

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara

pemeriksaan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di penyidik'

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pelanggaran

pidana pilkada yang dilakukan oleh terdakwa'

Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pemilg yang dilakukan oleh

terdakwa yaitu ikut berkampanye dan ikut menyampaikan orasi untuk

mendukung salah satu pasangan calon dan wakil gubernur Provisi Sulawesi

Barat Tahun 2417.

Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di

Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya dilapangan

sepak bola Desa Bunde.

Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa

Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamr.liu dan masih aktif sebagai

kepala desa.

Bahwa saksi melihat langsung terdakwa berkampanye dan ikut

menyampaikan orasi diatas panggung saat kampanye pasangan calon nomor

satu.

Bahwa terdakwa ikut berkampanye diatas panggung dengan meneriakkan

kata-kata satu sambil mengacungkan jari telunjuk'

Bahwa saksi iuga melihat terdakwa mengenakan syal panjang bermotif tenun

sekomandi yang dikalungkan dilehernya dan saat itu syal yang dikenakan

terdakwa sama dengan model syal yang digunakan oleh pasangan nomor urut

satu dan beberapa orang atau simpatisan nomor urut satu.

Bahwa saksi dilapangan dikarenakan pada saat itu saksi merupakan

pengawas pemilih lapangan yang direkrut dan ditunjuk langsung oleh

Panwaslu Kecamatan.

. Bahwa pada saat dilapangan saksi sempat mengambil gambar/foto dari

terdakwa yang sementara berada diatas panggung di lapangan sepak bola

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju'

Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
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Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. MUH. SYAWAL, A.Ma alias SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara

pemeriksaan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di penyidik.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa sebagai

kepala desa papalang kecamatan papalang dengan ikut kampanye dan ikut

berada diatas panggung untuk mendukung salah satu pasangan calon

gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2A17.

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di Desa

Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya ditapangan sepak

bola Desa Bunde saat Kampanya calon gubernur dan wakil gubernur

pasangan nomor urut 1.

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan 
. 
panggung dan melihat

langsung terdakwa ikut berkampanye dengan berada diatas panggung

disebelah kana panggung.

- Bahwa terdakwa berkampanye diatas panggung dengan mengacungkan jari

telunjuk pada tangan sebelah kanan diatas panggung dengan maksud untuk

menyampaikan untuk memilih pasangan nomor urut 1.

- Bahwa terdakwa ikut berkampanye diatas panggung dengan meneriakkan

kata-kata satu sambil mengacungkan jari telunjuk.

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa mengenakan syal panjang bermotif tenun

sekomandi yang dikalungkan dilehernya dan saat itu syal yang dikenakan

terdakwa sama dengan model syal yang digunakan oleh pasangan nomor urut

satu dan beberapa orang atau simpatisan nomor urut satu.

- Bahwa saksi dilapangan dikarenakan pada saat itu saksi merupakan

pengawas pemilih lapangan yang direkrut dan ditunjuk langsung oleh

Panwaslu Kecamatan.

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi yang diberikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu TRI

wlNARNo, s.E., yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju yang membidani devisi

hukum.
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- Bahwa yang dijadikan pedoman atau acuan dalam pemilihan gubernur dan

wakil gubernur yakni Undang Undang Rl Nomor 10 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2A15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang Nomor 01

Tahun 2014 tentang Pemitihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

WalikotadanWakilWalikotamenjadiUndangUndang.

- Bahwa adapun yang dilarang atau ikut melibatkan diri dalam kegiatan

kampanye yakni pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah'

aparatur sipil Negara, anggota kepolisian Rl, anggota TNl, Kepala Desa atau

sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain /perangkat

kelurahan.

- Bahwa setiap kepala desa dilarang ikut kampanye atau melibatkan diri dan

atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan

calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayal (1) Undang Undang Rl Nomor

10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1

Tahun 2O1S tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, B0pati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan WakilWalikota.

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan ahli atas 3 foto yang terdapat gambar

terdakwa selaku Kepala Desa Papalang yang hadir dalam kampanye dengan

posisi di atas panggung dengan mengacungkan jari telunjuk yang dapat

diisyaratkan nomor satu hal tersebut adalah tindakan yang dilarang

berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tindakan tersebut

adalah tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon dan

yang diuntungkan adalah pasangan nomor urut 1 sedangkan pasangan calon

yang dirugikan yakni pasangan calon nomor 2 dan 3'

- Bahwa keterangan ahli sudah tidak ada lagi '

Atas keterangan ahliyang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa MULIADI M Bin

MUIN MUSTAFA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan pelanggaran tindak pidana

pemilihan kePala daerah.

- B,ahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Papalang berdasarkan Keputusan

Bupati Mamuju Nomor: 188.45/151/KPTS/llll2012lBPMD tanggal 20 Maret

ZO1Z tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan

pengakatan Kepala Desa Terpilih Desa Papalang Kecamatan Papalang

Kabupaten Mamuju Priode 2012 -2018 dengan tuga pokok dan fungsi yaitu
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melayani dan melindungi masyarakat, merencanakan program dan kegiatan,

melaksanakankegiatanyangmenjadiprioritassertamemperjuangkanhak

dankepentinganmasyarakatdenganbertanggungjawablangsungkepada

Bupati Mamuju melalui Camat Papalang.

- Bahwa pada saat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur

Sulawesi Barat Nomor Urut 1 yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 17

Desember 2016 di Lapangan Desa Bunde Kecamatan sampaga Kabupaten

Mamujuterdakwahadirkarenaterdakwamendapatundanganuntuk
mendengarkan visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi

Barat.

- Bahwa terdakwa berada dilokasi kampanye sejak pukul 14 00 Wita dan

terdakwa pada saat itu duduk dikursi diatas panggung.

It - Bahwa terdakwa tidak meneriakkan kata satu dan terdakwa hanya

mengajungkan jari telunjuk tangan kanan saat sedang kampanye pasangan

nomor urut satu dan setelah selesai kampanye terdakwa berfoto bersama

dengan teman-teman.

- Bahwa terdakwa pernah mendapat teguran pada saat kampanye dari anggota

panwas kecamatan namun saat itu terdakwa dikhususkan sebagai undangan

sehingga terdakwa tidak mengidahkan permintaan dari anggota panwaslu

Kecamatan Papalang untuk turun.

- Bahwa terdakwa membenarkan foto dengan pose berdiri dengan jari telunjuk

tangan kanan mengujung menunjukkan angka satu dan menggunakan syal'

- Bahwa terdakwa mengacungkan tangan menunjukkan angka satu sebagai

dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu.

- Bahwa terdakwa kurang memahami adanya aturan larangan kepala desa ikut

kampanye pada salah satu calon secara aktif.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) lembar foto terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

188.45/151/KPTS/2012IBPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mam uj u 201 2 - 201 8 tan ggal 20 Marel 201 2.
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Telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan barang bukti

dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muliasi M Bin Muin Mustafa adalah Kepala Desa Papalang

berdasarkan surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

1gg.45l151tKpTstzo12/BPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepata desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mamuiu2012-2018 tangga! 20 Maret 2012

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di Lapangan

Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa hadir dalam

kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat

pasangan calon nomor urut 1.

- Bahwa alasan terdakwa hadir karena diundang untuk mendengarkan visi dan

misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat pasangan

calon nomor urut 1.

- Bahwa pada saat acara kampanye dimulai terdakwa berada diatas panggung

yang awalnya duduk dibelakang pasangan calon dan bebarapa lama

kemudian berdiri dan berpindah tempat ke arah depan kiri panggung sambil

mengacungkan jari telunjuk sebagai simbol dukungan kepada pasangan calon

nomor urut satu.

- Bahwa pada saat kampanye pasangan nomor urut satu, terdakwa juga

menggunakan syal yang motif dan warnanya sama dengan syal yang

digunakan pasangan calon nomor urut 1 yang dikalungkan dilehernya.

- Bahwa saat terdakwa ikut kampanye pasangan nomor urut satu disaksikan

oleh saksi Syarifuddin S.Pd Bin Haki selaku Ketua Panwaslu Kecamatan

Papalang yang hadir saat itu untuk melakukan pengawasan kampanye nomor

urut 1 dan juga disaksikan oleh Suhartono alias Suha selaku pengawas

pemilih lapangan (PPL) dan saksi Muh Syawal, A.Ma alias Syawal selaku

pimpinan panwaslu Kecamatan Papalang.

- Bahwa pada saat terdakwa berdiri diatas panggung sebelah kiri dan

mengacungkan jari telunjukkan tangan kanan sempat diabadikan oleh saksi

Suha.

- Bahwa terdakwa sempat diingatkan oleh saksi Syarifuddin dan saksi Syawal

agar turun dari panggung kampanye karena terdakwa selaku kepala desa

dilarang ikut berperan aktif dalam mendukung salah satu pasangan calon.
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k



- Bahwa ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang hadir diatas

panggungdenganposisiberdirimengacungkanjaritelunjuktangankanan

dapat diisyaratkan nomor satu dan hal tersebut adalah tindakan yang dilarang

olehundang-undangNomorl0Tahun20l6dantindakantersebutmerupakan

tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut satu dan

merugikan pasangan nomor urut lainnya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 Undang

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang

Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota

menjadi Undang Undang yang unsur-unsi.rr sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat Apardtur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau

sebutan lain/Lurah

2. Dengan sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa

Kampanye.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unrsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur'Sipil Negara, dan Kepala

Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang, bahwa unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil

Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, bersifat alternatif yang terdiri dari

beberapa sub unsur dengan ketentuan salah satu sub unsur tr?rpenuhi maka unsur

ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dipersidangan rsebagai terdakwa

adalah MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA dengan jabatan sebagai Kepala Desa

Papalang Kecamatan Papalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju

Nomor: .188.45/151/I(PTS/201ZBPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mamuju 2012 - 2018 tanggal 20 Marct 2012

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dibacakan secara lengkap

sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah
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diakuidandibenarkanolehterdakwasendiridanselainitupulaselama
dipersidanganterdakwatelahmenunjukkanakalsehatsertakecakapannyadidalam

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah

barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan

segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mempunyai jabatan sebagai

Kepala Desa dan terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannyamakasubunsurKepalaDesadalamUnsurSetiappejabatnegara'

pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah

terpenuhi atas diri terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut

hukum.

2. Unsur Dengan sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu calon selama masa Kampanye'

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Papalang Kecamatan

Papalang periode 2012 - 2018 berdasarkan surat Keputusan Bupati Mamuju

Nomor: 188.45/151/KPTS/2012IBPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mamuju 2012-2018 tanggal 20Maret2012'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu

tanggal 17 Desember 2016 di Lapangan Desa Bunde Kecamatan sampaga

Kabupaten Mamuju, terdakwa hadir dalam kampanye pasangan calon gubernur dan

wakil gubernur Sulawesi Barat pasangan calon nomor urut 1'

Bahwa alasan terdakwa hadir karena diundang untuk mendengarkan visi dan

misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi Barat pasangan calon

nomor urut 1 .

BahwapadaSaatacarakampanyedimulaiterdakwaberadadiataspanggung

yang awalnya duduk dibelakang pasangan calon dan bebarapa lama kemudian

berdiri dan berpindah tempat ke arah depan kiri panggung sambil mengacungkan jari

telunjuk sebagai simbol dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu'

Bahwa pada saat kampanye pasangan nomor urut satu, terdakwa juga

menggunakan syal yang motif dan warnanya sama dengan syal yang digunakan

pasangan calon nomor urut 1 yang dikalungkan dilehernya.

Bahwa saat terdakwa ikut kampanye pasangan nomor urut satu disaksikan

oleh saksi syarifuddin s.Pd Bin Haki selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Papalang

yang hadir saat itu untuk melakukan pengawasan kampanye nomor urut 1 dan juga

disaksikan oleh Suhartono alias Suha selaku pengawas pemilih lapangan (PPL) dan
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saksi Muh Syawal, A.Ma alias Syawal selaku pimpinan panwaslu Kecamatan

Papalang dan pada saat terdakwa berdiri diatas panggung sebelah kiri dan

mengacungkanjaritelunjukkantangankanansempatdiabadikanolehsaksiSuha.

BahwaterdakwaSempatdiingatkanolehsaksisyarifuddindansaksiSyawal

agarturundaripanggungkampanyekarenaterdakwaselakukepaladesadilarang

ikut berperan aktif dalam mendukung salah satu pasangan calon'

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengacungkan jari telunjuk

tangan kanan dengan posisi berdiri pada panggung kampanye pasangan nomor urut

1 calon Gubernur dan wakil Gubernur sulawesi Barat pada waktu kampanye

pasangan calon nomor urut 1 pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di

LapanganDesaBundeKecamatanSampagaKabupatenMamujudikategorikan

sebagai tindakan yang menguntungkan pasangan nomor urut 1'

Menimbang, bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai kepala desa

sebagaimana ketentuan pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 01

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang

Undang dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Menimbang, bahwa larangan tersebut telah dilanggar oleh terdakwa dengan

tindakan ikut mendukung secara aktif pada kampanye pasangan nomor urut 't calon

gubernur dan wakil gubernur sulawesi Barat, dengan demikian unsur Dengan

sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkanataumerugikansalahsatucalonselamamasaKampanyetelah

terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurdari Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayal

1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

walikota menjadi Undang undang telah terpenuhi maka terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak

mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa

maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam

pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan

akan kesalahannya dan harus dipidana.

\
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Menimbang bahwa acaman pidana dalam Pasal 188 Undang Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang

Nomor 0.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang Undang adalah pidana penjara paling singkat 'l (satu) bulan atau paling

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu

rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000'000,00 (enam juta rupiah) maka majelis dapat

menjatuhkan pidana terhadap pelanggar Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 dengan

pidana penjara atau pidana denda atau pidana penjara dan pidana denda

sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-

mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal

tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum

dan pidana penjara juga harus dilihat dari kacamata ultimum remidium, agat

terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pada masa-masa

yang akan datang dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana yang

pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang bersarnya sebagaimana

dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembarfoto terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

188.4511511KPTS/2012IBPMD tentang pemberhentian kepala desa dan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mamuju 2012 - 2018 tanggal 20 Maret 2012

Telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut tetap terlampir

dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan

dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya

perkara yang besamya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih

dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan

pidana sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak nilai-nilai demokrasi di lndonesia khususnya

Provinsi Sulawesi Barat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya

Kq
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- Terdakwa menyesali akan perbuatannya'

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

MajelisHakimberpendapatbahwapidanayangakandijatuhkansebagaimanadalam

amarputusaninitelahsesuaidenganrasakeadilandalammasyarakatSertaSesuai

pula dengan Perbuatan terdakwa'

Mengingat Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun

2016tentangPerubahanKeduaatasUndangUndangNomorlTahun20l5tentang

PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndangUndangNomor0lTahun20l4

tentangPemilihanGubernur,BupatidanWalikotamenjadiUndangUndang,Undang

UndangNoSTahunlgSltentangKUHAPdanKetentuanHukumlainyang
bersangkutan:

MENGADILI:

. Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh kami

ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua' ERWN ARDIAN' S'H', M'H', dan

HARWANSAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 oleh majelis hakim tersebut

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 7/Pid.Susi201zPN.Mam

1. Menyatakan terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa telah terbuKi secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap Kepala Desa dengan

sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat tindakan yang

menguntungkanataumerugikansalahsatucalonselamamasaKampanye";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mutiadi [l Bin Muin Mustafa oleh

karenaitudenganpidanadendasejumlahRp'3'500'000,-(tigaiutalimaratus

riburupiah)denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayardiganti

dengan pidana kurungan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti beruPa:

- 3 (tiga) lembar foto terdakwa MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:

188.45/151/KPTS/2012IBPMDtentangpemberhentiankepaladesadan

pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kab. Mamuju 2012-2018 tanggal 20Maret2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,- (dua ribu ruPiah);

a,
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dengan dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, s'H" Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Yusriana Yunus' s'H' Penuntut Umum

pada Keiaksaan Negeri Mamuiu serta dihadapan terdakwa'

Hakim anggota Hakim Ketua

1)

ANDI

2)

HARWANSAH

H

Panitera Pengganti

NUNING MUSTIKA SARI'

Bctslrh hl foto ctrpy rlrperlkla ihijlmlll
drlgru iuret 'rsiinya. ternyrtr.foto 4t b

l
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