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Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,
Sidang yang Kami Muliakan

Pertama-tama perkenankan kami menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim yang 
telah dapat menyelesaikan sebagian besar dari pemeriksaan perkara ini, termasuk 
pemeriksaan saksi-saksi, dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyatakan terima kasih 
kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang mengikuti proses pemeriksaan ini.

Kami tahu persidangan kali ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang berada di 
dalam ruang sidang, tetapi juga seluruh segenap masyarakat pengguna minyak 
tanah yang sempat terbebani atas atas buruknya kesiapan pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

Tibalah kini saatnya bagi kami menyampaikan nota pembelaan (pleidooi) untuk 
melengkapi rangkaian pemeriksaan ini. Nota pembelaan ini kami sampaikan bukan 
semata hendak membela para terdakwa agar bebas dari segala dakwaan yang 
menjadi dasar persidangan perkara ini, melainkan nota ini kami sampaikan dengan 
tujuan memperoleh keadilan dengan cara mengungkap kebenaran materil (materiele 
waarheid) sebagai karakteristik utama dari suatu peradilan pidana. Nota Pembelaan 
ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Eksepsi yang telah kami ajukan pada persidangan 

Agar lebih tersistematis nota pembelaan ini kami membagi dalam 

Bagian I. Pendahuluan;

Bagian II. Dakwaan dan tuntutan JPU;

Bagian III. Fakta-fakta Persidangan;

Bagian IV. Analisa Fakta-fakta Persidangan;

Bagian V. Analisa Yuridis, dan;

Bagian VI. Kesimpulan/Permohonan.
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Bagian Pertama
Pendahuluan

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Para Terdakwa yang kami Hormati
Serta Masyarakat Pengguna Minyak Tanah yang kami  muliakan

Sebagai pembuka nota pembelaan ini perkenankanlah kami kuasa hukum 
membacakan sebuah puisi untuk menyingkapi permasahan yang dihadapi 
masyarakat Indonesia saat ini;

SIALNYA MENJADI BAGIAN BANGSA INI1

Sungguh sial ketika saya dilahirkan di negeri nusantara
Alam Nusantara yang begitu hijau dengan kekayaan alam melimpah 
Para pemimpin yang gagah dengan janji kesejahteraan 
Ternyata hanya kamuflase, dan sebuah kenisatayaan

Sungguh sial nasib hamba
Harus hidup di bumi nusantara
Alam nusantara yang indah dengan kekayaan alam yang melimpah
Tetapi hanya dimiliki oleh segelintir orang

Oooh............ sial sekali nasib masyarakat nusantara
Ketika keindahan alam dan kekayanya tidak bisa dimanfaatkan
Para penguasanya hanya berlomba bagaimana meningkatkan kekayaanya
Seluruhnya dijual tanpa mempedulikan nasib rakyatnya

Sial sekali nasib kami harus tunduk 
Pemimpin yang arogan dan buta oleh kekayaan dan kekuasaan
Dimana masyaraktnya menjerit, kehilangan kesejahteraan
Mereka hanya asik menghitung laba

Sudah saatnya perubahan nasib bagi diriku dan bangsa ini
Nasib bukan merupakan pemberian yang harus diterima
Nasib merupakan suatu yang harus diperjuangkan
Dengan modal suara sumbang, Ku coba teriakan penderitaan ini

Sungguh sial perjuangan kami
Pemerintah ternyata lebih cerdik dari kami
Membuat perangkap dengan aturan dan kebebasan semu
Membuat kami jatuh dan terstigma sebagai pembuat keonaran

Perlawanan kami tidak pernah berhenti dan tak akan terhenti
Walapun kami harus mengeluarkan keringat dan darah
Terus berjuang untuk meneriakan suara kemiskinan kami
Berharap keadilan yang menggunakan nama Tuhan berpihak pada kami

                                                
1 Dibuat oleh Totok Yuli Yanto, S.H. 
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Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

Puisi diatas merupakan gambaran masyarakat Indonesia saat ini. Kita hidup dalam 
sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Ribuan pulau berjejer dari sabang 
sampai merauke dikelilingi samudera biru yang luas yang kaya akan biota laut. 
Tanahnya yang subur menjadikan hasil hutan perkebunan dan pertanian kita 
melimpah ruah. Bahkan tanah yang kita pijak terkandung minyak bumi dan berbagai 
macam hasil tambang lainya2. Memang sangat Indah dan bernilainya alam Indonesia 
bila kita bayangkan, tetapi itu bukan sepenuhnya milik masyarakat yang berdiri 
diatasnya, tetapi dikuasai oleh orang-orang tertentu yang menamakan dirinya 
pemimpin/penguasa negeri dan berhak menguasai tanah, air dan udara untuk 
kepentingannya

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup ditanah yang begitu indah dan kayanya tetapi 
hampir sebagain besar masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan. 
Kesejahteraan hanya sebuah jargon mimipi dari para orang-orang yang berebut 
mencari kekuasaan kepada masyarakatnya. Para pemimpin hanya memberikan janji-
janji kesejahteraan tetapi tidak pernah direalisasikan kecuali hanya untuk dirinya 
sendiri, keluarganya dan kroni-kroninya. Sedangkan mereka menutup mata bahwa 
masyarakatnya kelaparan

Masyarakat yang sudah bosan dengan penderitaan yang dialaminya sebagain hanya 
bisa mengelus dada ataupun berpikir picik untuk mendapatkan tetesan dari 
kesejahteraan yang teramat melimpah dari penguasa. Disisi lain rakyat yang sudah 
muak dan merindukan suatu sistem baru yang lebih menjanjikan memilih 
meneriakan rasa lapar mereka kepada para penguasa mencoba mengingatkan 
mereka akan kewajiban kenapa mereka dipilih dan duduk dalam suatu jabatan, yang 
seharusnya bukan berbicara mengenai untung rugi bagi dirinya dan golongan tetapi 
seharusnya bagaimana mensejahterakan masyarakat.

Perasaan muak itu memuncak ketika masyarakat dikejutkan tentang hilangnya 
minyak tanah dipasaran, dengan kebijakan Konversi Minyak tanah ke gas, 
pemerintah mencoba memaksakan masyarakat untuk menggunakan gas sebagai 
pengganti minyak tanah. Pemerintah mencabut pasokan minyak tanah sebanyak 
70% dari pasaran3. Sebagai gantinya pemerintah mengeluarkan kompor gas dan 
tabung gas, tanpa  memberikan sosialiasi yang baik kenapa kebijakan tersebut 
diambil dan bagaimana mereka menggunakan. Keadaan tersebut diperparah ketika 
kompor dan tabung gas tersebut penyebarannya begitu lambat dan tidak semua
orang mendapatkan tabung gas, hanya orang-orang yang memiliki Kartu Tanda 
Penduduk saja yang mendapatkan kompor dan tabung gas secara Cuma-cuma. 
Karena buruknya kesiapan pemerintah dan lemahnya sosialisasi penggunaan tabung 
gas mengakibatkan masyarakat yang menggantungkan pengolahan makanan dengan 
minyak tanah harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan 4 liter minyak tanah 
dengan harga mencapai Rp. 10.000/ liter. 

                                                
2 Eksepsi Sdr. Ade Faisal dalam perkara dugaan pengahsutan di PN Jakarta Utara
3 keterangan kepala divisi komunikasi pertamina Pjs. Ifki Sukarya dilansir di pikiran rakyat 23 Agustus 
2007



5

Kepercayaan masyarakat yang mendapatkan kompor dan tabung gas dikecewakan 
dengan banyaknya kompor dan tabung gas yang tidak dapat dipergunakan dan 
minimnya informasi yang dimiliki masyarakat dalam mengoperasionlkan kompor dan 
tabung gas yang diberikan sehingga mereka lebih rela antri berjam-jam untuk 
mendapatkan beberapa liter minyak tanah.

Permasalahan konversi tersebut juga dialami oleh para pengecer minyak tanah, 
biasanya mereka membawa 6 derigen minyak tanah, tetapi ketika diterapkan 
kebijakan konversi mereka tidak dapat lagi melakukan pekerjaanya karena pangkalan 
minyak tanah tempat mereka mengisi, dibatasi pemberianya oleh pertamina.

Pengecer minyak tanah merupakan orang yang paling bisa melihat buruknya 
konversi yang dilakukan pemerintah pada bulan Juni 2007 lalu, mereka begitu pedih 
ketika harus menjual minyak tanah dengan harga yang melonjak tinggi kepada 
masyarakat-masyarakat miskin, mereka harus melihat keluarga-keluarga yang tidak 
dapat makan karena tidak mampu membeli minyak tanah untuk mengolah makanan. 
Merka juga terancam kehilangan mata pencaharin karena menjual tabung gas tidak 
dapat dismakan dengan menjual minyak tanah yang bisa diecer oleh keluarga-
keluarga miskin yang menjadi mayoritas di bumi Nusantara nan kaya raya ini!.

Dengan kebulatan tekad para pengecer minyak tanah bersama dengan masyarakat 
pengguna minyak tanah mencoba bangkit melawan dengan meneriakan ketidak 
adilan yang menimpa dirinya, menimpa lebih dari dua pertiga masyarakat Indonesia 
yang hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka mencoba menggugah hati para 
penguasa negeri ini untuk setidaknya melihat bahwa kebijakan memberhentikan 
pasokan minyak tanah sebanyak 70% tanpa disertai dengan sosialisasi dan 
manajemen pendistribusian kompor dan tabung gas yang baik merupakan kebijakan 
yang salah.

Dengan semboyan penolakan konversi minyak tanah ratusan orang mendatangi DPR 
RI, tetapi mereka hanya mendapat kekecewaan yang amat sangat karena para wakil 
rakyat yang mengenakan pakaian dan mobil yang dibiayaai rakyat merasa tidak 
pernah diajak berunding mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas, tetapi 
mereka juga tidak melakukan apa-apa melihat fenomena sosial akibat buruknya 
dampak konversi minyak tanah!

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

Perjuangan mereka tidak berhenti saat itu, dengan jumlah simpatisan yang makin 
bertambah pada tanggal 23 Juli 2007 dengan masa aksi yang mencapai 2000 orang, 
mereka melakukan long march dari tugu proklamasi ke Istana Negara berharap 
menggugah kepala Negara yang selalu mencerminkan dirinya sebagai seorang bapak
bangsa. Sesampai disana bukan suatu sambutan ataupun pelukan dari seorang 
Bapak Bangsa, tetapi mereka harus berhadapan dengan polisi bersenjata dan kawat 
berduri yang mengitari istana. Sekali lagi mereka menelan pil pahit karena tidak ada 
seorang pun dari istana megah tersebut keluar untuk mendengar jerit rintih 
masyarakatnya.
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Langkah perjuangan mereka tidak terhenti, dengan kelalahan yang amat sangat dan 
pedihnya hati ketika tidak ada yang mendengarkan jerit tangis rakyat, Pada tanggal 
6 Agustus 2007 dengan masa yang mencapai 3000 orang mendatangi Depo III 
Pertamina Pelumpang untuk mencoba mengoreksi buruknya kebijakan pemerintah 
mengenai Konversi Minyak Tanah ke Gas dan mencoba mepertanyakan kenapa saat 
itu pertamina menarik 70 % Pasokan minyak tanah dipasaran. Bukan sambut tangan 
dan ketulusan pengakuan kesalahan yang mereka dapatkan, tetapi ratusan polisi 
dengan seragam huru hara lengkap dimana tangan kirinya memegang tameng dan 
tangan kanan memegang pentungan hitam panjang. Para polisi mengenakan sepatu 
tinggi seperti hendak menginjak-injak, dan helm dengan penutup kaca sehingga 
membah garangnya mereka. Belum lagi polisi yang menggunakan baju preman yang 
masuk kedalam barisan masa aksi, dengan provokasi yang telah mereka “kuasai”
mencoba menghasut masa dengan mendorong-dorong dan melempar-lempar kearah 
brikade, mereka menunggu sampai ada masa aksi yang terjebak masuk perangkap 
hukum yang telah dirancang dimarkas.

Usaha negosiasi yang dilakukan para peserta aksi untuk menghadirkan pejabat 
pertamina, disambut dingin oleh jajaran pemimpin pertamina mereka merasa tidak 
memerlukan rakyat dalam mengambil kebijakan dan menganggap sebagai dewa 
yang bisa mengatur masyarakat untuk memilih gas dan meninggalkan minyak tanah.

Langkah-langkah provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang masuk dalam 
masa aksi, mencapai puncak ketika perwakilan pertamina enggan bertemu dengan 
masyarakat aksi. Dengan terampil orator aksi coba memanajemen masa aksi untuk 
merapatkan barisan, tetapi ketika masa aksi merapatkan barisan dengan mencoba 
membuat berikade masa, para polisi yang mengenakan baju PHH lengkap mencoba
memprovokasi dengan menendang-nendang masa aksi dan mendorong masa aksi 
untuk bubar. Merasa bahwa perjuangan unjuk rasa tersebut adalah suatu amanat 
mulia dari ratusan juta jiwa bangsa Indonesai, masa aksi mencoba mempertahankan 
barisan sehingga terjadilah aksi dorong-mendorong antara polisi yang menggunakan 
tameng besar disertai pemulan sekali-kali kepada masyarakat aksi dengan masa aksi 
yang sebagai besar adalah para pengecer minyak tanah yang tidak pernah mendapat 
pelatihan fisik.

Dorongan dan pemukulan-pemukulan yang dilakukan aparat, membuat masa aksi 
menjadi geram orator-orator sibuk mencoba menenangkan suasana, tetapi 
pemukulan terus terjadi beberapa polisi masuk kedalam masa aksi melakukan 
pengejaran pemukulan dan penendangan kepada masa aksi. Beberapa masa aksi 
mencoba melakukan pelemparan dengan apa saja yang mereka temui untuk 
mencegah agar aparat menghentikan penyiksaan yang dilakukan kepada masa aksi. 
Tetapi aparat semakin berutal disertai dengan tembakan tembakan membuat aparat 
semakin gagah dalam melakukan penyiksaan dan penganiyaan masyaraakat yang 
hidupnya sudah teraniyaya dengan derita ekonomi yang berkepanjangan.

Setelah mereka puas mengejar-ngejar, memukul, menendang dan memaki-maki 
para aparat mulai membawa buruan mereka ke pos keamanan terdekat, sepanjang 
jalan masyarakat yang tertangkap harus merasakan pukulan-pukulan, tendangan 
dan beberapa orang diperlakukan seperti binatang dengan diseret-seret tanpa belas 
kasihan. Sesampai di pos satpam terdekat mereka harus mendapatkan kekerasan 
fisik dan tekanan phisikis berupa ketakutan yang amat sangat agar tidak terus 
dianiyaya, mereka di suruh mengakui bahwa yang melakukan Provokasi adalah Rifki, 
Hambali dan Ade Faisal sedangkan yang melakukan pelemparan adalah Carya dan 
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Untung4. Dengan ketakutan yang amat sangat mereka yang tertangkap sejumlah 47 
orang mengiyakan apa yang dikatakan si pemberi perintah.

Atas kejadian tersebut barulalh para penguasa negeri ini sadar dan ketakutan akan 
makin banyaknya masyarakat yang tidak menyukai dirinya, maka semenjak insiden 
penyiksaan 6 Agustus 2007, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tetap 
mengeluarkan stock minyak tanah dipasaran dan memperbaiki sosialisasi 
penggunaan kompor dan tabung gas. Dengan kebijakan tersebut mulai 
berangsurnya antrean di pangkalan-pangkalan minyak tanah, karena masyarakat 
yang tetap ingin menggunakan minyak tanah sudah dapat menggunakan minyak 
tanah yang banyak di pasaran dan mengerti penggunaan kompor gas yang aman.

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati

Perjuangan para pengecer minyak tanah, mahasiswa dan masyarakat pengguna 
minyak tanah mulai menapakan hasilnya, tetapi Pahlawan-pahlawan rakyat yang 
merupakan pengecer dan para mahasiswa yang ikut serta dalam memperjuangkan 
hak-hak rakyat harus ditahan dan dikorbankan karena dianggap sebagai pembuat 
onar yang mengakibatkan lukanya dua orang polisi saat terjadinya insiden 
penyiksaan di Depo III Pertamina Pelumpang.

Salah satu pahlawan perjuangan rakyat saat ini duduk dihadapan kita dikursi 
pesakitan, mereka terjerat oleh perangkap-perangkap hukum penguasa ketika 
berjuang membela hak-hak rakyatnya. Mereka dtangkap dan ditahan dengan 
tuduhan telah melakukan pengeroyokan kepada polisi yang pada saat itu kita tahu 
menggunakan pakain tebal disertai dengan tameng besar ditangan kiri dan 
pentungan panjang ditangan kanan. Polisi yang saat itu menggunakan sepatu tinggi 
yang siap menendang orang yang dianggap membangkang, dengan pelindung helm 
disertai kaca untuk menutupi identitas diri mereka. Dua orang pahlawan yang duduk 
didepan kita ini ditangkap oleh para polisi-polisi berpakaian preman yang masuk 
dalam masa aksi dan siap dengan perangkap-perangkap hukumnya. 

Sdr. Carya dan Untung yang saat ini dihadapkan sebagai seorang Terdakwa di 
bangku pesakitan, merupakan orang-orang yang berjasa tidak hanya bagi 
keluarganya dimana ia merupakan tulang punggung penghidupan keluarga, tetapi 
juga kepada hampir 47 juta masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis 
kemiskinan. Suara Sdr. Carya dan Untung merupakan cerminan ketertindasan 
masyarakat Indonesia atas kebijakan pemerintah yang terus-menerus menyiksa 
masyarakatnya.

Kita harus ingat bahwa perjuangan masyarakat tidak berhenti dengan adanya 
minyak tanah dipasaran atau sosialisasi pemerintah dalam penggunaan kompor gas, 
tetapi juga bahwa perjuangan bagaiaman kedepanya kita dapat menyuarakan 
jeritan-jeritan kelaparan masyarakat tanpa harus dibayang-bayangi akan penyiksaan 
oleh aparat Negara dan kurungan penjara. Maka dengan itu kami Tim Kuasa Hukum 
yang merupakan lembaga-lembaga yang peduli tentang hak-hak warga Negara 
dengan ini mengajukan Nota Pembelaan yang kami beri nama “PAHLAWAN-
PAHLAWAN YANG DIADILI”

                                                
4 Sebagaimana keterangan saksi Toto dalam persidngan pada tanggal 18 Desember 2007
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Bagian Kedua
Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

A. Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Seperti yang kita ketahui bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat 
Dakwaannya dengan No. Reg.Perk: PDM-1882/JKTUT/10/2007 atas nama Carya Bin 
Warsad (Terdakwa 1) dan Untung Bin Sadnawi (Terdakwa 2), yang telah dibacakan 
pada persidangan pada tanggal 5 November 2007, dan juga dalam Surat Tuntutan 
(requisitor) yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 19 Desember 
2007.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat 
dakwaanya menyatakan Carya Bin Warsad (Terdakwa 1) dan Untung Bin Sadnawi
(Terdakwa 2) didakwa dengan dakwaan Primair atas perbuatan sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair atas 
perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP 
atau dakwaan kedua atas perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 213 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa kemudian setelah kami (Tim Adokasi Tidak Minta Gas) dan Klien Kami Sdr. 
Carya Bin Warsad (Terdakwa 1) dan Untung Bin Sadnawi (Terdakwa 2) mempelajari 
dan mencermati isi surat Dakwaan tersebut, kami dan  Para terdakwa sangat 
keberatan atas dakwaan tersebut dan untuk itu telah mengajukan EKSEPSI 
(bantahan) yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya, pada tanggal 5
November 2007. Eksepsi yang dibacakan oleh, untuk dan atas nama Para Terdakwa 
tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak segala dakwaan yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan dibuat berdasarkan hasil 
penyidikan yang tidak benar dan sarat dengan pelanggaran nilai-nilai HAM, sehingga 
menghasilkan Surat Dakwaan yang membingungkan tidak hanya bagi kami tetapi 
juga bagi pengunjung ruang sidang yang selalu mengikuti dan memantau jalanya 
persidangan.

Bahwa merupakan suatu hal yang wajar ketika majelis hakim memutuskan untuk 
menolak nota keberatan kami, dan memeriksa pokok perkara untuk menemukan 
kebenaran materiil. Kami selaku Tim Kuasa Hukum dari klien kami juga bukan 
bertugas hanya untuk membela terdakwa saja tetapi memiliki peran menemukan 
kebenaran materiil.
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B. Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum 

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Sebagaimana diketahui, Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah Menuntut para Terdakwa 
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa 1. Carya Bin Warsad dan Terdakwa 2. Untung Bin 

Sadnawi terbukti bersalah menurut hokum dan keyakinan melakukan tindak 
pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan luka-luka, sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dakwaan 
kesatu Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Carya Bin Warsad dan Terdakwa 2 
Untung Bin Sadnawi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) 
bulan dikurangi masa tahanan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa : ... (seperti yang dibacakan JPU)
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 

2.500 (seribu rupiah)

Atas Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum jelaslah bahwa persidangan pidana ini 
mengenai : tindakan bersama-sama terdakwa dalam melakukan pengerusakan 
terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut luka berat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 170 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya. 
Sebelum membahas lebih jauh pada persoalan yuridisnya, kami hendak menegaskan 
dua hal pokok yang hendaknya menjadi acuan bersama dalam menganalisa kasus 
ini.
1. Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak menggambarkan peristiwa secara cermat dan 

jelas ketika terjadinya aksi unjuk rasa. Dalam surat dakwaan dan surat tuntutan
digambarkan seakan-akan keributan tersebut terjadi karena ulah para 
demonstrasi dan tidak digambarkan bahwa terjadi juga penyerangan dari pihak 
kepolisian dengan memukul para demonstran dengan kayu dan menendang para 
demonstran dengan sepatu tinggi mereka.

2. Sdr. Jaksa penuntut Umum tidak secara jelas menerangkan unsur-unsur delik 
pidana yang dijadikan dasar Tuntutan, terutama pada delik “barang siapa”
karena tidak digambarkan bahwa yang melakukan pelemparan bukan hanya 
dilakukan oleh para terdakwa, tetapi juga hampir dilakukan oleh sebagaian 
peserta unjuk rasa.

3. sdr. Jaksa penuntut umum tidak secara rinci menerangkan unsur-unsur delik 
“secara bersama-sama” menggunakan kekerasan kepada orang, karena akibat 
dari peristiwa tersebut terdapat dua orang yang menjadi korban dengan jarak 
yang berjauahan dimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa para 
terdakwa melakukan lemparan sebanyak masing-masing satu lemparan. 
Bagaimana terjadi peristiwa bersama-sama ketika sdr. Jaksa penuntut Umum 
mendalilkan masing-masing terdakwa melempar untuk dua orang korban yang 
berbeda dengan jarak yang berjauhan.

Dengan demikian kiranya menjadi jelas bagi masing-masing pihak agar dapat 
melihat akar permasalahan ini secara lebih jernih dan proporsional. Nota Pembelaan 
yang kami bacakan saat ini meruapakan suatu kesatuan yang utuh dari eksepsi yang 
telah kami bacakan sebelumnya.
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Bagian Ketiga
Fakta-Fakta Persidangan

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, dari keterangan saksi-saksi, para terdakwa, surat-surat dan 
memperhatikan barang bukti, selanjutnya kami akan membahas fakta yang 
ditemukan selama persidangan perkara ini. Dari persidangan perkara ini dapat 
diuraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: 

A. Keterangan Saksi

1. Saksi Yudi Budhiono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut 
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 telah terjadi demonstrasi di Jl. 

Yos Sudarso depan pintu III Pertamina Plumpang sebanyak kurang lebih 
1000 orang dengan tuntutan penolakan konversi minyak tanah ke gas.

- Bahwa benar melihat sdr. Untung melakukan orasi pada saat itu dengan 
jarak yang dekat;

- Bahwa benar pihak kepolisian menyuruh bubar para unjuk rasa, tetapi tidak 
digubris oleh unjuk rasa;

- Bahwa benar saat itu terjadi negosiasi antara Pimpinan Polisi dengan 
pengunjuk rasa;

- Bahwa benar saat itu terjadi aksi dorong-dorongan antara polisi dengan 
pengunjuk rasa;

- Bahwa benar pada sekitar pukul 15.00 para pengunjuk rasa banyak yang 
melakukan pelemparan kepada polisi;

- Bahwa benar melihat Sdr. Carya melakukan lemparan batu kearah ahmad 
solihin dan mengenai kaki Sdr.  Mardaka Ricardo;

- Bahwa benar batu yang dijadikan alat bukti diambil dari temapt kejadian, 
tetapi tidak mengakui Batu yang dilempar oleh sdr. Carya;

- Bahwa benar tidak mengenali kaus yang digunakan oleh sdr. Carya ketika 
terjadi pelemparan;

- Bahwa benar tidak melihat pelemparan yang dilakukan oleh sdr. Untung Bin 
Sadnawi;

- Bahwa benar tidak melihat terjadinya pemukulan oleh pihak polisi ketika 
unjuk rasa tersebut berlangsung maupun saat pembubaran.

Keterangan Para Terdakwa
- Terdakwa Carya meragukan bahwa lemparannya mengenai polisi, karena 
lemapran tersebut ditujukan ke atas bukan kearah polisi.
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2. Saksi Agus Irsan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut 
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 terjadi unjuk rasa di depo III 

Pertamina plumpang;
- Bahwa benar pada awalnya unjuk rasa tersebut berjalan rapi dan tertib, 

tetapi kemudian terjadi kericuhan;
- Bahwa benar melihat Terdakwa Untung Bin Sadnawi melakukan pelemparan, 

karena pada saat itu saksi berada dibelakang terdakwa dengan jarak 2-3 
meter;

- Bahwa banar jarak antara terdakwa dengan berikade polisi pada saat itu 
adalah kurang lebih 5 Meter;

- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengejaran kepada sdr. Untung 
kemudian saat itu juga dilakukan penangkapan;

Keterangan Para terdakwa :
Terdakwa Untung mebantah saksi berada di belakang Terdakwa karena pada 
saat itu saksi sedang mengejar terdakwa. Saksi Agus Irsan tidak melihat lintasan 
batu yang dilempar terdakwa karena sedang mengejar terdakwa yaitu 
membelakangi brikade polisi (korban)

3. Saksi Mardaka Ricardo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut 
- Bahwa benar pada pagi hari saksi mendapat perintah atasannya untuk hadir 

di Depo III Pertamina Plumpang pada tanggal 6 Agustus 2007;
- Bahwa benar posisi saksi saat itu berada didepan, menjadi anggota briakade 

berhadapan dengan para pengunjuk rasa;
- Bahwa benar saat itu saksi mengenakan pakaian huru-hara yaitu, helm, 

tameng tetapi tidak menggunakan pentungan;
- Bahwa benar pada saat unjuk rasa tersebut terjadi dorong-dorongan antara 

petugas polisi dengan para pengunjuk rasa;
- Bahwa benar setelah dorong-dorongan selesai para unjuk rasa melakukan 

lemparan-lemparan benda kearah petugas polisi;
- Bahwa benar pada saat itu banyak lemparan yang dilakukan masa pengunjuk 

rasa, dimana salah satu lemparan tersebut mengenai kaki saksi;
- Bahwa benar saksi melihat arah lemparan tersebut, tetapi tetap melindungi 

diri dengan tameng, sedangkan batu tersebut memantul kebawah mengenai
kaki saksi;

- Bahwa benar akibat lemparan tersebut mengakibatkan luka kecil dengan 
sedikit darah di kaki saksi;

- Bahwa benar saksi tidak melihat secara jelas siapa yang melakukan 
pelemparan, dan baru mengetahui di kantor kepolisian

- Bahwa benar saat itu saksi menggunakan sepatu rendah PDH bukan sepatu 
tinggi PDL;

- Bahwa benar saksi tidak melihat kenapa para unjuk rasa mundur, karena 
pada saat itu saksi sudah terkena batu dan ditarik kebelakang;

- Bahwa benar saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh petugas 
polisi lainnya karena setelah terkena batu saksi diatarik kebelakang dan 
dibawa kerumah sakit;

- Bahwa benar saksi tidak mengenali batu yang dijadikan barang bukti 
merupakan batu yang mengenai diirnya.

Keterangan Terdakwa :
- Para Terdakwa tidak pernah melihat saksi ketika unjuk rasa berlangsung
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4. Saksi Daniel Elizar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 saksi hadir di Depo III Pertamina 

Plumpang untuk melakukan pengamanan unjuk rasa penolkan konversi ke 
gas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa 
pelemparan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pelemparan tersebut 
ketika di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi ini, kami memiliki beberapa catatan sebagai berikut:
Kesaksian Sdr. Daniel Elizar tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi 
kualifikasi saksi berdasarkan KUHAP pasal 1 butir 26 (“Saksi adalah orang yang 
dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan ia alami sendiri.”)

5. Saksi Edi Junaedi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 saksi hadir di Depo III Pertamina 

Plumpang untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa;
- Bahwa benar pada saat unjuk rasa tersebut terjadi bentrokan antara aparat 

dengan pengunjuk rasa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pelemparan yang 

dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar batu yang dijadikan barang bukti bukan batu yang mengenai 

korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pelemparan tersebut 

ketika di kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi ini, kami memiliki beberapa catatan sebagai berikut:
Kesaksian Sdr. Edi Junaedi tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi 
kualifikasi saksi berdasarkan KUHAP pasal 1 butir 26 (“Saksi adalah orang yang 
dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan ia alami sendiri.”)

6. Saksi Ahmad Solihin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada pukul 10.00 saksi sudah berada di Depo III Pertamina 

Pelumpang untuk menjaga aksi unjuk rasa penolakan konversi minyak tanah;
- Bahwa benar saksi menggunakan pakaian dinas dengan tameng, tongkat, 

sepatu tinggi  dan menggunakan helm yang ada kacanya;
- Bahwa benar pada saat unjuk rasa tersebut terjadi kerusuhan berupa 

dorong-dorongan dari pihak unjuk rasa dan polisi;
- Bahwa benar pada saat unjuk rasa tersebut telah dilakukan beberapa kali 

oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa;
- Bahwa benar setelah terjadi dorong-dorongan tersebut saksi terkena lempara 

batu pada mulutnya;
- Bahwa benar saat itu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian kepada pengunjuk rasa;
- Bahwa benar korban tidak melihat siapa yang melempar batu kearahnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengenali batu yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar pada saat lemparan tersebut, jarak saksi dengan masa 

pengunjuk rasa sejauh 7 (tujuh) meter;
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- Bahwa benar setelah terkena lemparan tersebut korban dibawa ke pos 
kemudian dibawa kerumah sakit.

Keterangan Terdakwa 

7. Saksi Wiwid disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 telah terjadi aksi unjuk rasa 

penolakan konversi minyak ke gas dimana Terdakwa Carya ikut didalamnya;
- Bahwa benar pada saat itu seluruh polisi yang melakukan berikade 

menggunakan pakaian huru hara dilengkapi dengan temeng, tongkat 
panjang, sepatu tinggi dan helm dengan kaca sebagai pelindung muka;

- Bahwa benar ketika terjadi unjuk rasa tersebut terjadi aksi dorong-dorongan 
antara polisi dengan pengunjuk rasa;

- Bahwa benar ketika terjadi dorong-dorongan tersebut polisi kemudian 
melakukan pemukulan kepada pengunjuk rasa;

- Bahwa benar polisi mengeluarkan tembakan beberapakali disertai dengan 
pengejaran dan pemukulan;

- Bahwa benar dari setelah pengejaran dan tembakan-tembakan dari polisi, 
pengunjuk rasa melakukan pelemparan kearah polisi menggunakan barang-
barang yang mereka temui;

- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa ketika terjadi kerusuhan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pelemparan yang dilakukan 

terdakwa.

8. Saksi Toto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2007 terjadi unjuk rasa penolakan 

konversi minyak tanah ke gas di Depo III Plumpang Jakarta Utara dimana 
saksi melihat Terdakwa Untung ikut dalam aksi tersebut;

- Bahwa benar pada saat unjuk rasa tersebut seluruh polisi yang berada di 
berikade menggunakan tameng, tongkat, sepatu tinggi dan helm yang 
dilengkapi kaca;

- Bahwa benar ketika aksi tersebut terjadi dorong-dorongan dengan polisi;
- Bahwa benar polisi telah melakukan pengejaran, pemukulan dan 

penendangan kepada para peserta unjuk rasa;
- Bahwa benar para unjuk rasa membalas perlakuan polisi tersebut dengan 

cara melempar barang-barang yang mereka temui;
- Bahwa benar pengunjuk rasa yang tertangkap dibawa ke pos keamanaan, 

dimana mereka dipukuli dan dipaksa untuk menyatakan orang yang 
melakukan pelemparan adalah Sdr. Untung dan Sdr. Carya, sedangkan yang 
melakukan provokasi adalah Rifky, Hambali dan Ade Faisal.
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Majelis Hakim Yang Terhormat,
Sidang yang Kami Muliakan

Setelah kami menyampaikan keterangan saksi, selanjutnya akan kami sampaikan 
keterangan terdakwa sebagai petunjuk hakim dalam menggambarkan situasi saat 
itu!

A. Keterangan terdakwa 
1. Terdakwa Carya bin Warsad

- Terdakwa adalah pengecer minyak tanah, pada daerah cipinang Jakarta 
Timur yang sebelum terjadinya kebijakan konversi dapat membawa enam 
kaleng minyak tanah dalam sehari, yang kemudian berkurang menjadi 2
(dua) kaleng minyak tanah dalam satu hari setelah kebijakan konversi minyak 
ke gas dikeluarkan;

- Terdakwa berangkat bersama rekan-rekan pengecer minyak tanah dan 
masyarakat pengguna minyak tanah dengan menggunakan 5 bus metro mini 
menuju Depo III Pertamina Plumpang untuk mengikuti unjuk rasa penolakan 
konversi minyak tanah dengan biaya sendiri;

- Terdakwa bersama rombongan sampai di Depo III Pertamina Plumpang 
kurang lebih pukul 11.30 dan langsung berbaur dengan masa aksi yang telah 
datang terlebih dahulu;

- Terdakwa bersama para pengunjuk rasa duduk-duduk di samping dibelakang 
mobil sound system;

- Bahwa pada kurang lebih pukul 14.00 terdakwa dikagetkan oleh ulah polisi 
yang mendorong-dorong dari arah samping dan menarik salah seorang 
demonstran yang berada diatas mobil komando;

- Terdakwa mendengar bunyi rentetan tembakan dan melihat polisi menembaki 
dengan gas air mata disertai dengan pemukulan menggunakan pentungan, 
pada saat itu terdakwa bangun menyelamatkan diri;

- Terdakwa tidak mengakui barang bukti batu yang ditunjukan pada saat 
persidangan;

- Terdakwa mengambil batu kecil yang ada di jalanan dan melempar kearah 
atas, tetapi tiba-tiba polisi yang berpakaian preman memukuli dan 
menginjak-injak sampai terdakwa terjatuh, kemudian banyak polisi 
berseragam datang dan ikut memukul;

- Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan didalam depo III pertamina Plumpang, 
dimana sepanjang jalan terdakwa dipukuli oleh polisi baik yang berpakaina 
preman maupun yang berpakaian dinas;

- Terdakwa diminta melepaskan pakaian ketika sampai di pos keamanan dan 
terus dipukuli pada saat di pos keamanan;

- Terdakwa tidak mengakui batu yang dijadikan barang bukti merupakan batu 
yang dipergunakan terdakwa untuk melempar.

2. Terdakwa Untung bin Sadnawi
- Terdakwa merupakan pengecer minyak tanah di kawasan kebayoran baru;
- Terdakwa mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 6 Agustus 2007 karena 

menyangkut masa depan mata pencaharianya sebagai pengecer minyak dan 
masa depan ribuan pengecer minyak lainya;

- Terdakwa bersama para peserta unjuk rasa datang di Depo III Pertamina 
Plumpang pada pukul 11.30 yang langsung bergabung dengan masa aksi 
yang sudah ada sebelumnya;
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- Terdakwa pada kurang lebih pukul 14.00 bersama rekan-rekan sesama 
pengecer minyak tanah makan siang di komplek pertamina dan baru 
bergabung dengan masa aksi ketika suasana menegang;

- Terdakwa pergi kedepan peserta unjuk rasa untuk mengabadikan suasana 
unjuk rasa tersebut dengan posisi membelakangi brikade polisi;

- Terdakwa melihat terjadi aksi dorong-dorongan antara pengunjuk rasa 
dengan polisi, dimana polisi yang menggunakan baju preman terus 
memprovokasi dengan melempar-lemparkan botok air kemasan kosong 
kepada para polisi;

- Terdakwa melihat polisi menembakan gas air mata dan mulai memukuli 
peserta unjuk rasa dengan terus mengejar masa aksi;

- Terdakwa yang pada saat itu berada di depan brikade polisi terkena pukulan 
tongkat polisi pada kepala dan punggung;

- Terdakwa berusha menyelamatkan diri dari pukulan tersebut ke arah kali, 
tetapi karena banyaknya masa aksi yang melarikan diri terjadi desak-desakan 
penyelamatan diri yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan mengambil 
batu kali dari jalan raya yang kemudian dilemparkan ke arah polisi tanpa 
mempedulikan arah batu tersebut;

- Terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang berada di belakang 
terdakwa berusaha mengejar terdakwa;

- Terdakwa menjadi bulan-bulanan pemukulan yang dilakukan polisi, sampai 
terdakwa terjatuh dan kemudian menendang muka terdakwa dan menginjak 
tenggorokannya yang mengakibatkan terdakwa tidak mampu berdiri;

- Terdakwa kemudian diseret dengan cara ditarik rambut dan tangan untuk di 
bawa ke pos keamanan dimana disana terdakwa kembali dipukuli;

- Terdakwa tidak mengakui batu yang dijadikan barang bukti merupakan batu 
yang dipergunakan terdakwa untuk melempar.
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Bagian Ke Empat
Analisis Fakta-Fakta Persidangan

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Dari uraian fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di atas, 
secara singkat dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 kurang lebih pada kurang lebih pukul 11.00 
WIB telah terjadi unjuk rasa di depan Depo III Pertamina Pelumpang oleh Forum 
Masyarakat Pengguna Minyak Tanah sebanyak kurang lebih 3000 orang yang 
terdiri dari pengecer minyak tanah, mahasiswa, masyarkat yang menggunakan 
minyak tanah,  dimana Terdakwa Carya Bin Warsad dan Terdakwa Untung Bin 
Sadnawi mengikuti unjuk rasa tersebut dengan pengawalan dari polisi yang 
menganakan baju anti huru hara dilengkapi dengan tameng, tongkat, sepatu 
tinggi dan helm yang memiliki kaca dibagai depannya;

2. Pada awalnya Unjuk rasa tersebut berlangsung damai menuntut agar pejabat 
pertamina memberikan penjelasan tentang konversi minyak tanah ke gas, tetapi 
karena pimpinan pertamina tidak mau memberikan penjelasan, orator meminta 
masa aksi merapatkan barisan dengan brikade polisi, yang kemudian terjadi aksi 
dorong-dorongan antara polisi dengan pengunjuk rasa. Pada saat dorong-
dorongan tersebut polisi sempat melakukan pemukulan kepada unjuk rasa, yang 
kemudian disusul tembakan gas air mata yang memecahkan kerumunan masa, 
dimana kemudian polisi melakukan pengejaran dan pemukulan kepada
pengunjuk rasa yang berlarian.

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa upaya untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya adalah sanagt 
penting untuk melindungi Hak asasi dan kepentingan hukum Para Terdakwa dan 
sebagai wujud pengakuan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya 
untuk menegakan supremasi hukum saat ini. 

Bahwa pada akhirnya dengan fakta-fakta tersebut nantinya diharapkan majelis hakim 
yang memutus perkara ini tidak salah dalam pertimbangan hukumnya. Maka kami 
mengajukan berbagai hal yang harus dipertimbangan hakim dalam proses 
pembuktian yakni :

1. Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan saksi yang berasal dari kepolisian

Selama jalanya persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi 
dari kepolisian, tetapi mengabaikan saksi dari warga, walaupun dalam berita acara 
pemeriksaan terdapat banyak saksi yang berasal dari masyarakat dan mahasiswa. 
Kami sangat khawatir Sdr. Jkasa Penuntut Umum menggiring majelis hakim hanya 
melihat pada permasalahan pelemparan yang dilakukan terdakwa dan mengabaikan 
rasa keadilan atas peristiwa penyiksaan yang menimpa Para Terdakwa dan ribuan 
peserta unjuk rasa.
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2. Keterangan Saksi Korban tidak singkron dengan keterangan saksi lainya dan 
berkesan dibuat-buat 

Bahwa Terdapat kejanggalan atas keterangan saksi korban yang terkena lemparan 
batu dengan saksi yang mealkuan penangkapan, dimana saksi korban terkena 
lemparan batu pada saat terjadi bentrok. Sedangkan saksi korban tidak melihat 
adanya pengejaran, karena sudah ditarik kebelakang. Bila kita melihat keterangan 
saksi Yudi Budiono menyatakan “lemparan yang dilakukan terdakwa adalah setelah 
terjadinya bentrokan” yang setelah itu terdakwa dikejar-kejar oleh polisi.

Keterangan saksi korban juga seakan dibuat-buat, bahwa saksi korban David Ricardo 
ketika menggunakan baju pasukan anti huru hara tidak menggunakan sepatu tinggi 
PDL, yang merupakan sepatu yang digunakan pasukan anti huru-hara. Sedangkan 
saksi Ahmad Solihin menyatakan terkena batu ketika kaca helmnya sedang dibuka, 
padahal saat itu sedang terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dengan polisi dan 
banyak batu yang dilemparkan. Kejanggalan tersebut diperkuat dengan keterangan 
saksi totok dan saksi Wiwid, dimana melihat semua polisi yang melakukan brikade 
menggunakan pakaian anti huru-hara lengkap disertai dengan tameng, tongkat 
panjang, sepatu tinggi dan helm yang memiliki pelindung kaca;

3. surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan berdasarkan BAP yang penuh 
intimidasi 

Bahwa pada persidangan telah terungkap fakta para pengunjuk rasa yang ditangkap 
kemudian dipukuli, di injak-injak ketika dibawa ke pos keamanan dan ketika didalam pos 
keamanan. Polisi yang berseragam preman memberikan tekanan psikis untuk mengakui 
bahwa yang melakukan pelemparan adalah Carya dan Untung, sedangkan yang melakukan 
provokasi adalah Rifky, Hambali dan Ade Faisal. Bahwa tindakan polisi dalam melakukan aksi 
penangkapan diwarnai dengan aksi pemukulan ataupun pembiaran dilakukan pemukulan 
merupakan pelanggaran Hak Assasi Manusia dimana Tidak seorang pun boleh disiksa atau 
diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi ataudihina5.

4. Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan 

Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan 
ini yaitu beberapa buah batu, tidak ada keterangan satu saksipun yang menyatakan 
bahwa batu tersebut dipergunakan terdakwa untuk melempar. Alat bukti batu 
tersebut merupakan batu biasa yang banyak ditemui dilokasi Unjuk rasa 
berlangsung, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa jika kita mengacu kepada Pasal 183 KUHP, dimana dijelaskan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan kepada apa yang terurai dalam pasal tersebut, maka jelas bahwa suatu 
keyakinan Hakim haruslah didapatkan dari suatu pembuktian yang sah berdasarkan 
kepada pembuktian yang sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. 

Jika memang hakim akan memberi hukuman kepada terdakwa haruslah berdasarkan 
peristiwa dan atau tentang pantas atau tidaknya si Terdakwa dihukum,  atau yang 
dikenal dengan istilahnya adalah beyond a reasonable doubt yaitu suatu prinsip yang 
mengajarkan bahwa sedikit saja ada keraguan tentang keyakinan apakah terdakwa 
pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa harus dibebaskan.

                                                
5 Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
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Bagian Kelima

Analisis Yuridis

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

Dalam analisa yuridis ini kami akan membahas berdasarkan fakta-fakta persidangan 
apakah para terdakwa Carya Bin Warsad dan Untung Bin Sadnawi terbukti telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah para terdakwa dapat 
dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut 
Umum disusun secara kumulatif yakni dakwaan kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) 
KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 213 ke-1 jo 
Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP. 

Bahwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dan dituntut melanggar 
ketentuan pasal sebagaimana tersebut diatas. Adapun unsur dari ketentuan Pasal 
tersebut adalah sebagai berikut :

Dakwaan kesatu Primair :
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur mengakibatkan luka.

Sedangkan dalam Dakwaan kedua, Sdr. Jaksa Penuntut umum mendalilkan Pasal 
213 ke-1 yang menyatakan 
“Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam : dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainya ketika itu 
mengakibatkan luka-luka”

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat definisi pelaku tindak pidana 
sebagai “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Majlei Hakim yang terhormat
Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Pengunjung yang kami hormati

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan yang dibuat dan diajukan oleh Sdr. Jaksa 
Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 yang membebaskan 
Para Terdakwa dari dakwaan selebihnya maka kami tidak perlu lagi membuat 
tanggapan terhadap dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua. Kami hanya 
menguraikan dakwaan kesatu primair sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah untuk menunjukan 
pelaku tindak pidana atau subyek dari suatu tindak pidana, dalam perkara ini 
Para Terdakwa adalah manusia atau orang yang didakwa melakukan suatu 
perbuatan, walaupun perbuatan yang didakwakan dan dituntut terhadap diri Para 
Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama 
dimuka umum melakukan kekersan terhadap orang atau barang milik orang lain 
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belum tentu terbukti, karena Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui 
secara jelas bahwa pada saat terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut 
banyak para pengunjuk rasa yang melempar barang-barang yang mereka temui 
ke arah polisi, sehingga pada saat itu terjadi hujan lemparan dari pengunjuk rasa 
ke arah polisi, dan polisi menembakan gas air mata dan melakukan pengejaran 
disertai pemukulan kepada pengunjuk rasa. Sehingga terjadi kekisruhan  yang 
amat sangat,  sehingga korban Mardaka Ricardo dan korban Ahmad solihin tidak 
bisa melakukan identifikasi siapa yang melakukan pelemparan, tetapi saksi solihin 
dan saksi yono menganggap melihat pelemparan yang dilakukan terdakwa 
walaupun pada saat itu posisi mereka membelakangi brikade polisi karena 
setelah mereka melihat pelemparan saksi melakukan pengejaran kepada para 
terdakwa ke arah jalan. 

2. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bersama-sama, untuk lebih 
jelasnya kita dapat melihat apa yang dikemukakan R. Soesilo yang menyatakan 
bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya dilakukan oleh 
sedikit-dikitnyanya dua orang atau lebih” dari penjelasan tersebut dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa perbuatan satu orang bukanlah masuk dalam kategori 
bersama-sama melakukan kekersan, harus ada kerjasama antara dua orang 
dalam melakukan kekerasan. 

Bila melihat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa 
Carya dan Terdakwa Untung “... ikut dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama melakukan kekerasan terhadap petugas polisi dengan cara terdakwa I 
melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali tetapi langsung 
menggunakan 2 (dua) batu sekaligus dan terdakwa 2 melempar dengan 
menggunakan batu sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban Ahmad Solihin 
mengalami luka di bibir, sedangkan korban Mardaka Ricardo mendapatkan luka 
memar di punggung kaki sebelah kiri” . dari pernyataan Sdr. Jaksa Penuntut 
Umum tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana proses secara bersama-
sama yang dilakukan para terdakwa.

Pernyataan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya berbeda dengan fakta 
yang terungkap di persidangan bahwa korban Ahmad Solihin hanya terkena 
lemparan batu sebanyak satu kali sedangkan korban Mardaka Ricardo juga 
terkena lemparan batu sebanyak satu kali dimana letak para korban saling 
berjauhan.  sehingga jelas lemparan yang mengenai para korban bukan 
merupakan suatu hasil dari perbuatan berbarengan dimana diperlukan kerjasama 
dalam melakukan kekerasan sehingga menimbulkan luka pada korban Mardaka 
Ricardo dan korban Ahmad Solihin.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dijelaskan diatas, 
maka unsur bersama-sama yang didalilkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak 
terpenuhi, karena dugaan perbuatan pelemparan yang dituduhkan kepada 
Terdakwa 1 Caraya dan Terdakwa 2 Untung merupakan suatu peristiwa yang 
terpisah, dengan korban yang jaraknya saling berjauhan, dimana tidak terbukti 
adanya kerjasama antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam melakukan 
kekerasan.
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3. Unsur mengakibatkan luka

Bahwa unsur ini merupakan suatu akibat telah terjadinya perbuatan pidana 
sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) dimana orang yang yang menjadi 
objek kekerasan tersebut mengalami luka atas kekerasan yang dilakukan. 
Sehingga harsu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa benar-benar 
melakukan kekerasan secara bersama-sama sehingga menimbulkan luka kepada 
korban.

Bahwa dalam persidangan saksi korban Mardaka Ricardo dibawah sumpah 
menyatakan “Bahwa benar saksi tidak melihat secara jelas siapa yang melakukan 
pelemparan” dan saksi Ahmad Solihin menyatakan “Bahwa benar korban tidak 
melihat siapa yang melempar batu kearahnya”, berdasarkan keterangan para 
saski tersebut tidak diketahui siapa yang mengakibatkan Sdr. Mardaka Ricardo 
dan Ahmad Solihin terluka. Ketidak tahuan korban saat itu menjadi wajar karena 
pada saat itu banayk benda-benda yang dilemparkan oleh pengunjuk rasa lainya 
bukan hanya oleh terdakwa.

Dalam pembuktian Sdr. Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan secara 
kuat Terdakwa Carya lah yang melakukan lemparan kepada Mardaka Ricardo, 
dan Terdakwa Untung yang melakukan pelemparan kepada Ahmad Solihin, 
karena tidak didukung alat bukti yang kuat.

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

BERDASARKAN surat dakwaan, fakta persidangan dan tuntutan jaksa maka kami 
selaku kuasa hukum terdakwa menyampaikan tanggapan atas Dakwaan dan 
Tuntuttan jaksa Penuntut Umum yang harus diperhatikan oleh majelis hakim sebagai 
berikut :

1. Peristiwa tersebut dilatar belakangi pada proses penyampaian pendapat dimuka 
Umum tentang buruknya kesiapan pemerintah pada saat konversi minyak tanah!

Sebagaimana yang kita ketahui bersama kebijakan konversi minyak tanah ke gas 
yang dilakukan pemerintah pada pertengahan tahun 2007, mendapat kecaman 
dari berbagai pihak. Hal tersebut terjadi karana buruknya sosialisasi pemerintah 
dalam melaksanakan program konversi, tanpa berkaca akan kesiapan akan 
pengadaan kompor berserta tabung gas dan cara penggunaanya, pemerintah 
dalam hal ini Pertamina hanya mengeluarkan 30% pasokan minyak tanah ke 
pasar. Akibat dikitnya pasokan yang ada dipasar, harga minyak tanah 
melambung mencapai Rp. 10.000/ liter dan masyarakat harus antre berjam-jam 
untuk mendapatkan 4 liter minyak tanah. 

Berdasarkan kondisi diatas Para terdakwa bergabung bersama Forum Masyarakat 
Pengguna Minyak Tanah melakukan unjuk rasa untuk meminta penjelasan 
kepada pemerintah tetapi DPR RI, Presiden dan Pertamina tidak menggubris aksi 
tersebut, sehingga terjadi insiden pada aksi di Depo III Pertamina Pelumpang, 
dimana terdakwa dituduh berkerjsama melakukan kekerasan kepada Mardaka 
Ricardo dan Ahmad Solihin.
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2. Kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa lebih parah dari yang dialami oleh 
anggota kepolisian Mardaka Ricardo dan Ahmad Solihin 

Bahwa dalam persidangan, telah ditemukan fakta tentang adanya pemukulan 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para pengunjuk rasa, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh saksi wiwid yang menyetakan bahwa ” polisi mengeluarkan 
tembakan beberapakali disertai dengan pengejaran dan pemukulan”...” ketika 
terjadi dorong-dorongan tersebut polisi kemudian melakukan pemukan kepada 
pengunjuk rasa”, saksi Ahmad solihin dibawah sumpah juga mengakui ” Bahwa 
benar pada saat unjuk rasa tersebut telah dilakukan beberapa kali pemukulan 
oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa”

3. Terjadinya Intimidasi kepada para Unjuk Rasa yang tertangkap
Bahwa ketika terjadi penangkapan, polisi tetap melakukan pemukulan kepada 
para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa yang ditangkap kemudian dibawa ke 
Pos keamanan di dalam komplek Pertamina Pelumpang dimana mereka ditekan 
dan diintimidasi seperti yang dikatakan saksi Toto dibawah sumpah menyatakan 
” Bahwa benar pengunjuk rasa yang tertangkap dibawa ke pos keamanaan, 
dimana mereka dipukuli dan dipaksa untuk menyatakan orang yang melakukan 
pelemparan adalah Sdr. Untung dan Sdr. Carya, sedangkan yang melakukan 
provokasi adalah Rifky, Hambali dan Ade Faisal”. Atas tindakan intimidasi 
tersebut hampir semua pihak yang diminta keterangan oleh penyidik 
menyatakan melihat atau mengetahui para terdakwa melakukan pelemparan 
setelah dikantor polisi. Atas proses penyidikan yang sarat akan intimidasi 
tersebut kemudain dipergunakan sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat 
dakwaan, dimana menjadi patokan dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan. 

4. Para Terdakwa adalah seorang pengecer minyak tanah yang mencoba 
menyelamatkan mata pencahariannya

Bahwa latar belakang para terdakwa adalah massyarakat yang menggantungkan 
hidupnya pada ketersediaan minyak tanah. Kebijakan konversi minyak tanah ke 
gas menimbulkan suatu keadaan dimana pemerintah tidak akan mengeluarkan 
stock minyak tanah ke pasaran, hal tersebut terbukti ketika awal konversi 
dilakukan dimana pertamina tidak mengeluarkan stock samapi 70%. Atas 
kejadian tersebut, para terdakwa dan ribuan pengecer minyak tanah tidak dapat 
berjualan dan mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk membiayai 
kebutuhan keluarga mereka. 

Dengan diberlakukan konversi minyak ke gas, para pengecer minyak akan 
kehilangan mata pencahariaanya, mereka tidak dapat menjual tabung gas 
karena banyak masyarakat yang tidak mampu mengisi gas seharga Rp. 12.500/ 
tabung. Sehingga daya jual tabung gas tidak seperti minyak tanah dimana 
masyarakat dapat membeli secara eceran. Mereka juga harus bersaing dengan 
para pangkalan-pangkalan gas yang sudah tersebar dan menjamur diberbagai 
wilayah.

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati,

Selain hal yang telah kami sampaikan diatas kami juga berpendapat bahwa majelis 
Hakim, penuntut umum dan kita semua dalam persidangan yang mulia ini untuk 
memperhatikan klausul-klausul pemidanaan yakni :
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Tentang hapusnya Sifat Melawan Hukum Terdakwa

1. Perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindakan membela diri

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan ”barang siapa melakukan 
perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri 
orang lain, mempertahankan kehoratan atau harta benda sendiri atau kepunyaan 
orang lain, dari pada serangan melawan hak dan mengancam dengan segera pada 
saat itu juga, tidk boleh dihukum” ayat (2)m menyebutkan ”melampaui batas 
pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong 
dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh 
dihukum”

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa ketika terjadi unjuk rasa tersebut, 
terdapat aksi dorong-dorongan antara polisi dengan pengunjuk rasa, disertai dengan 
pemukulan, penembakan gas air mata dan pemukulan yang dilakukan oleh polisi 
kepada para pengunjuk rasa, akibat pemukulan tersebut juga dirasakan oleh para 
terdakwa, sehingga untuk menyelamatkan dirinya terdakwa melakukan pelemparan 
dengan benda-benda yang mereka temui dijalanan untuk menghindari dari 
pemukulan dan tendangan dari polisi yang menggunakan seragam anti huru-hara 
yang dilengkapi dengan tongkat panjang, tameng besar, sepatu PDL Tinggi dan helm 
dengan kaca.

2. Perbuatan Terdakwa dikarenakan adanya suatu kekuasaan yang tidak dapat 
dihindarkan 

Bahwa Pasal 48 KUHP menyetakan ”barang siapa melakukan perbuatan karena 
terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat terhindarkan tidak dapat dihukum”
Pada persidangan saksi ahmad solihin dibawah sumpah menjelaskan ” Bahwa benar 
saat itu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk 
rasa”, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ..... dibawah sumpah 
menerangkan ” Bahwa benar polisi mengeluarkan tembakan beberapakali disertai 
dengan pengejaran dan pemukulan”

Berdasarkan keterangan saksi diatas terlihat jelas bahwa pada saat itu terjadi suatu 
keadaan yang sangat mencekam. Para terdakwa yang hanya merupakan pengecer 
minyak dan tidak pernah mendapat pelatihan militer mencaoba menghindar dari 
serangan polisi yang dengan brutal memukuli para pengunjuk rasa. Berbagai cara 
dilakukan terdakwa agar lepas dari keadaan tersebut, satu-satunya cara ialah 
dengan menahan serangan dari polisi tersebut dengan melemparkan batu yang 
mereka temui dilapangan, dengan harapan polisi menahan batu tersebut dengan 
tameng besarnya dan tidak melakukan pengejaran dan pemukulan. 

3. Dalil Pelemparan yang dikemukakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Hanya ditunjang 
oleh satu keterangan saksi dan tanpa alat bukti lainya

Bahwa pada persidangan Jaksa Penuntut umum hanya mengemukakan masing-
masing satu saksi yang melihat terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh Para 
Terdakwa. Keterngan tersebut hanya diutarakan oleh saksi Yudi Budhiono dibawah 
sumpah menerangkan “Bahwa benar melihat Sdr. Carya melakukan lemparan batu 
kearah polisi dan mengenai kaki Sdr.  Mardaka Ricardo” dan saksi Edi Junaiedi 
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dibawah sumpah menerangkan “Bahwa benar melihat Terdakwa Untung Bin 
Sadnawi melakukan pelemparan, karena pada saat itu saksi berada dibelakang 
terdakwa dengan jarak 2-3 meter”

Bahwa keterangan saksi tersebut melihat peristiwa yang berbeda satu sama lainya, 
sehingga keterangan mereka berdiri sendiri bukan saling menguatkan. Dalam hukum 
pembuktian dikenal asas “unus testis nulus testis” dimana diterangkan bahwa satu 
saksi bukanlah saksi. Sehingga bukan merupakan suatu bukti yang lengkap yang 
dapat dipergunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 183 yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya!

Bagian Keenam
Kesimpulan/ Permohonan

Dari semua yang telah kami uraikan  dan diungkapkan dari keseluruhan persidangan 
di atas, kami merasa semua itu kami lakukan untuk membantu dan mengajak 
persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih, jujur, dan objektif 
inti persoalan yang terungkap, dengan ini kami akan memberikan kesimpulan 
sekaligus juga sebagai permohonan kami sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa telah terjadi insiden penyiksaan pada unjuk rasa penolakan konversi 
minyak tanah ke gas di Depo III Pertamina Plumpang dimana para polisi 
melakukan pemukulan, penendangan, intimidasi kepada para pengunjuk rasa 
dan Para Terdakwa

2. Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan secara jelas unsur-
unsur telah terjadinya kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa

3. Bahwa perbuatan pelemparan yang dilakukan para terdakwa merupakan suatu 
tindakan membela diri atas suatu keadaan terpaksa oleh suatu kekuasaan yang 
tidak dapat dihindarkan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami Penasehat Hukum para Terdakwa 
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk 
seluruhnya

2. Membebaskan Terdakwa 1. Carya Bin Warsad dan Terdakwa 2. Untung Bin 
Sadnawi  dari Tuntutan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP 

3. Memulihkan segala hak para Terdakwa Carya Bin Warsad dan Untung Bin 
Sadnawi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

4. Meminta Negara membayarkann ganti rugi atas penahanan Terdakwa selama 5 
bulan, sebanyak Rp. 300.000 (Tiga ratus Ribu Rupiah)

5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara.

Demikianlah nota pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan untuk dan atas nama 
terdakwa Carya bin Warsad dan Untung bins Sadnawi dan dibacakan di muka 
pengadilan negeri Jakarta Utar
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Jakarta, 27 Desember 2007
Hormat Kami
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ULI PARULIAN, S.H. BP. BENI DIKTY S, S.H.
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