
 

P  U  T  U  S  A  N 

Nomor:28/Pid/B/2007/PN.Pdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana 

dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dibawah ini dalam perkara terdakwa: 

 

Nama lengkap   :  RASMAD BIN LOMRI 
Tempat lahir      :  Pandeglang 

Umur/Tgl.lahir :  30 tahun 

  Jenis kelamin :  Laki-laki 

Kebangsaan :  Indonesia 

      Tempat tinggal  : Kampung Talangiang Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana       

Kabupaten Pandeglang 

Agama :  Islam 

Pekerjaan   :  Wiraswasta     

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Desember  2006, sampai sekarang ;  

 Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  

 Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ; 

 Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam berkas perkara yang 

bersangkutan ;  

 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa 

barang bukti dipersidangan; 

 Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2007 Nomor: 

Reg.Perkara: PDM-122/PANDE/02/2007,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim  

memutuskan sebagai berikut :  

1. Menyatakan terdakwa RASMAD BIN LOMRI, bersalah melakukan tindak pidana:”Percobaan 

Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dalam pasal 53  jo pasa 363 ayat (1) ke-

3 dan ke-4 KUHP;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMAD BIN LOMRI I,dengan pidana penjara 

selama:7(Tujuh),bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) bilah golok gagang kayu,dirampas untuk 

dimusnahkan ;  

4. Menyatakan terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah)  

 Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaannya secara 

lisan,yang pada pokoknya,mengakui terus terang kesalahanan menyesali atas perbuatannya serta 

berjanji tidak akan mengulangi lagi,dan mohon keringanan hukuman; 

 Menimbang,bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut : 

Primair: 
Bahwa ia terdakwa Rasmad bin Lomri,baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama dan bersepakat dengan teman terdakwa yang benama Aan (belum tertangkap) 

pada hari Rabu tanggal 29 Nopember sekira jam 01.30 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam 

bulan Nopember 2006 atau masih dalam tahun 2006 bertempat dirumahnya saksi Sarminah 
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dikampung Telangtang,Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana,Kabupaten Pandeglang atau 

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Pandeglang dimana terdakwa mencoba mengambil barang-barang diwarung yang letaknya 

didalam rumah saksi Sarminah binti Saliya untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului 

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai barang 

yang diambilnya,pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh 

yang berhak,yang dilaklukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,namun perbuatan 

terdakwa tersebut tidak selesai dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena diketahui 

oleh saksi Sarminah bin Saliya,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai 

berikut:  

 Pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Nopember 2006 sekira jam 23.00 Wib,saat terdakwa 

berada dirumah Ayi terdakwa ngobrol dengan Aan,kemudian sambil tidur Aan mengajak terdakwa 

untuk melakukan pencurian dengan memperlihatkan golok yang diopegangnya,Aan mengatakan 

“Mad ayo urang kaditu,urang boga loka/sasaran” (Mad ayo kita kesana,kita punya sasaran”), 

kemudian dijawab oleh terdakwa :Dimana” dan dijawab oleh Aan”Ayo wae”(ayo aja) lalu terdakwa 

mengiyakan dan mengikuti Aan,selanjutnya terdakwa dan aan berangkat menuju sasaran yaitu 

rumah saksi Sarminah binti Saliya; 

Bahwa pada saat terdakwa dan aan sampai dirumah saksi Sarminah, kemudian Aan 

merogoh tangannya kelubang pintu untuk membuka slot/tulak pintu dapur,selanjutnya setelah 

terbuka terdakwa dan aan masuk kedalam rumah korban,tetapi ketika aan akan melwati pinti 

kamar saksi Sarminah saksi Sarminah bangun dan keluar  hingga memergoki Aan dan melihat 

terdakwa berdiri dibelakang Aan,setelah itu saksi terdakwa melihat menghampiri aan dan 

memukul  Aan,kemudian Aan membacok saksi Sarminah  dank arena ketakutan terdakwa dan 

aan langsung lari keluar sehingga terdakwa dan aan tidak berhasil mengambil barang-barang 

yang ada diwarung didalam rumah saksi Sarminah, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak 

selesai bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena keperegok dan diketahui oleh saksi 

Sarminah yang mengenali terdakwa dan Aan ; 

 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam pasal 53 ayat (1) jo 

pasal 365 ayat (2)  ke-1dan 2 KUHP 

Subsidair: 
Bahwa ia terdakwa Rasmad bin Lomri,baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama dan bersepakat dengan teman terdakwa yang benama Aan (belum tertangkap) 

pada hari Rabu tanggal 29 Nopember sekira jam 01.30 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam 

bulan Nopember 2006 atau masih dalam tahun 2006 bertempat dirumahnya saksi Sarminah 

dikampung Telangtang,Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana,Kabupaten Pandeglang atau 

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Pandeglang dimana terdakwa mencoba mengambil barang-barang diwarung yang letaknya 

didalam rumah saksi Sarminah binti Saliya untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului 

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai barang 

yang diambilnya,pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh 

yang berhak,yang dilaklukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,namun perbuatan 
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terdakwa tersebut tidak selesai dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena diketahui 

oleh saksi Sarminah bin Saliya,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai 

berikut:  

Pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Nopember 2006 sekira jam 23.00 Wib,saat terdakwa berada 

dirumah Ayi terdakwa ngobrol dengan Aan,kemudian sambil tidur Aan mengajak terdakwa untuk 

melakukan pencurian dengan memperlihatkan golok yang diopegangnya,Aan mengatakan “Mad 

ayo urang kaditu,urang boga loka/sasaran” (Mad ayo kita kesana,kita punya sasaran”), kemudian 

dijawab oleh terdakwa : ”Dimana” dan dijawab oleh Aan ”Ayo wae” (ayo aja) lalu terdakwa 

mengiyakan dan mengikuti Aan, selanjutnya terdakwa dan Aan berangkat menuju sasaran yaitu 

rumah saksi Sarminah binti Saliya; 

Bahwa pada saat terdakwa dan aan sampai dirumah saksi Sarminah, kemudian Aan 

merogoh tangannya kelubang pintu untuk membuka slot/tulak pintu dapur,selanjutnya setelah 

terbuka terdakwa dan aan masuk kedalam rumah korban,tetapi ketika aan akan melwati pinti 

kamar saksi Sarminah saksi Sarminah bangun dan keluar  hingga memergoki Aan dan melihat 

terdakwa berdiri dibelakang Aan,setelah itu saksi terdakwa melihat menghampiri aan dan 

memukul  Aan,kemudian Aan membacok saksi Sarminah  dank arena ketakutan terdakwa dan 

aan langsung lari keluar sehingga terdakwa dan aan tidak berhasil mengambil barang-barang 

yang ada diwarung didalam rumah saksi Sarminah, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak 

selesai bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena keperegok dan diketahui oleh saksi 

Sarminah yang mengenali terdakwa dan Aan; 

 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam pasal 53 ayat (1) jo 

pasal 363 ayat (1)  ke-3 dan 4 KUHP 

        Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 

berupa 2(dua) bilah golok bergagang kayu tanpa serangka;  

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah 

sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

1. SAKSI SARMINAH BINTI SALIYA  

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 sekira jam 01.30 Wib,di   

Kp.Talangtang Desa Keramatmanik Kecamatan  Angsana Kabupaten Pandeglang telah 

terjadi percobaan pencurian dirumah dirumah saksi korban ; 

- Bahwa pada waktu itu saksi korban sedang tidur berdua dengan anaknya yang masih 

kecil dimara rumah mendengar suara,lalu bangun dan mengintip ternyata ada dua orang 

sedang berdiri diruangan tenagah rumah saksi korban;  

- Bahwa saksi kenal kepada kedua orang tersebut yaitu  bernama Aan dan terdakwa 

Rasmad; 

- Bahwa saksi keluar dari kamar dan mengambil golok untuk jaga-jaga ; 

- Bahwa pada waktu saksi menghampiri tiba-tiba Aan membacok dengan golok lalu korban 

tangkis dengan golok akan tetapi saksi kena bacokan dua kali ; 

- Bahwa saksi kena bacokan golok bagian kepala lalu saksi berteriak minta 

tolong,kemudian  terdakwa melarikan diri ; 

- Bahwa  pada waktu  Aan membacok saksi Kira-kira jarak l meter ; 

- Bahwa pintu dapur saksi tidak ada yang rusak ,hanya terdakwa membuka selot/tulak pintu 

dapur; 
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- Bahwa Tidak ada barang milik saksi yang hilang karena terdakwa setelah membacok 

melarikan diri ; 

- Bahwa  benar saksi  membuka warung kecil-kecilan dirumahnya; 

- Bahwa golok yang satu milik saksi,dan yang satunya milik Aan;  

- Bahwa  Aan masuk kedalam rumah saksi memakai tutup kepala sedangkan terdakwa 

memakai sarung yang dibelitkan kepada lehernya, akan tetapi saksi mengenali kedua 

orang tersebut; 

- Bahwa yang paling didepan terdakwa sedangkan Aan dibelakang,lalu Aan membacok   

saksi; 

- Bahwa setelah Aan membacok saksi dan berteriak terdakwa lari duluan keluar rumah; 

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar; 

 

 2.  SAKSI SARMIN BIN SALIYA; 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 sekira jam 01.30 Wib,di Kp.Talangtang 

Desa Keramatmanik Kecamatan  Angsana Kabupaten Pandeglang telah terjadi percobaan 

pencurian dirumah saksi; 

- Bahwa saksi pada malam itu sedang tidur dirumahnya,kira-kira 500 meter dengan rumah 

saksi korban; 

- Bahwa saksi sewaktu sedang tidur dibangunkan oleh kakak ipar yang bernama 

Jahidi,karena korban adalah kakak saksi sendiri; 

- Bahwa saksi datang  kerumah korban dan korban sudah berlumuran darah karena 

kepalanya kena bacokan golok oleh Aan dan terdakwa ; 

- Bahwa kemudian saksi dengan Jahidi suami korban membawa korban suami korban  ke 

Puskesmas Angsana; 

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kepada Polisi saya  

- Bahwa Golok yang satu Milik saksi korban dan yang satunya kepunyaan Aan teman  

terdakwa; 

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar; 

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 sekira jam 01.30 Wib di Kampung 

Talangtang Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang, terdakwa 

bersama-sama dengan Aan,telah melakukan percobaan pencurian;  

- Bahwa caranya Aan merogoh  selot pintu dapur belakang,setelah terbuka Aan masuk dan 

diikuti olegh terdakwa; 

- Bahwa terdakwa dengan Aan bermaksud akan mencuri rokok ,Sarimi dan yang lainnya 

didalam warung milik korban serta membacok korban; 

- Bahwa terdakwa melihat waktu Aan membacok korban dua kali karena terdakwa ada 

dibelakang Aan,kemudian lalu terdakwa  lari keluar rumah; 
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- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena diajak oleh Aan dan ingin mendapatkan 

rokok; 

- Bahwa kemudian keesokan harinya menyerahkan diri kepada Polisi;  

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; 

- Bahwa tidak ada rencana hanya Aan mengajak terdakwa untuk mencuri rokok diwarung 

korban; 

- Bahwa asal mulanya  pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2006 sekira jam 23.00 Wib, 

di Pos Ronda,Aan mengatakan “ayau urang kaditu boga sasaran,terdakwa tanya dimana” 

di Warung  NY.Sarminah; 

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; 

Menimbang,bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 

Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 

KUHP dan  Subsidair melanggar pasal  53 (1) jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.; 

Menimbang,bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaa 

Primair pasal 53 (1) jo pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHP.yang  unsur-unsurnya sebagai berikut;  

1. Unsur Barang Siapa ;  

2. Unsur  melakukan Percobaan mengambil sesuatu barang ;  

3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 

4. Unsur dengan maksud hendak dimiliki dengan melawan hukum ;  

5. Unsur yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap orang, 

6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal 

tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawan terdakwa,atau 

untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; 

Ad. 1. Barang Siapa : 

 Menimbang,bahwa barang siapa dimaksud adalah menunjuk kepada orang atau manusia 

sebagai subyek hukum baik laki laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas setiap 

tindakan yang dilakukannya ;  

 Menimbang,bahwa subyek hukum dimaksud adalah terdakwa yakni terdakwa    Rasmad 

bin Lomri, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terdakwa mampu 

bertanggung jawab secara pidana, dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ; 

 
Ad. 2. Unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang: 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di hubungkan 

dengan barang-bukti di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2007 sekira jam 01.30 

Wib, Kp. Talangtang Desa Keramatmanik Kecamatan Angsana,Kabupaten pandeglang,bahwa 

terdakwa  dengan temannya bernama Aan telah berusaha masuk kedalam rumah saksi korban 

Ny.Sarminah dengan  maksud akan mengambil barang-barang didalam Warung milik korban 

Ny.Sarminah,akan tetapi tidak terlaksana karena keburu ketahuan oleh saksi korban Ny.Sarminah. 

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;                                      

 

 Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain: 
Menimbang,bahwa berdasarkan pakta- pakta di persidangan bahwa terdakwa telah dalam 

melakukan perbuatannya dengan maksud atau hendak menguasai barang yang akan diambilnya 
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barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa.yaitu adalah milik saksi 

korban Ny.Sarminah.Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; 

 
Ad. 4. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum: 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Pengakuan  terdakwa 

dihubungkan dengan barang-bukti dipersidangan, bahwa terdakwa temannya bernama Aan akan 

mengambil barang-barang milik sakasi korban Ny.Sarminah tanpa seizing dan sepemgetahuan 

saksi Ny.Sarminah sebagai pemilik yang sah..Dengan demikian unsur terakhir telah terpenuhi : 

Ad.5. Unsur yang didahului,atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Pengakuan terdakwa dihubungkan 

dengan barang-bukti dipersidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan  atau ancaman 

kekerasan terhadap hadap saksi Ny.Sarminah,tetapi terdakwa hanya mengikuti temannya 

bernama Aan masuk kedalam rumah untuk mengambil barang barang milik saksi Ny.Sarminah. 

Maka dengan demikian unsur ke lima tidak terpenuhi ;  

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Primair pasal 53 (1) pasal 365 ayat (2) ke-l,2 

KUHP,salah satu unsurnya tidak terbuktimaka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya 

dalam pasal dakwaan rimair; 

Menimbang,bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair 

melanggar pasal 53 ayat (1) jo pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP,yang unsur-unsurnya sebagai 

berikut : 

1. Barang siapa ; 

2. Unsur melakukan ppercobaan mengambil sesuatu barang; 

3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; 

4. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum ; 

5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada  

rumahnya; 

6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu; 

 Menimbang, bahwa unsur ke satu barang siapa, unsur kedua melakukan ppercobaan 

mengambil sesuatu barang, Unsur ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan Unsur ke 

Empat, dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, karena telah terbukti dalam 

dakwaan Primair. Maka Unsur tersebut Majelis hakim mengambil alih dan digunakan pula dalam 

dakwaan subsidair,sehingga dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam 

dakwaan subsidair; 

Menimbang, bahwa Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada  rumahnya, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa 

dipersidangan,bahwa pada  hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 sekira jam 01.30 Wib, 

dikampung Telangtang desa Keramatmanik Kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang, 

terdakwa masuk kedalam rumah,melalui pintu belakang dapur rumah saksi Ny. Sarminah,dengan 

cara membuka tulak pintu dapur tersebut. Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa 

dipersidangan, terdakwa melakukan percobaan pencurian secara bersama-sama yaitu terdakwa 

dengan teman-temannya bernama Aan, yang belum tertangkap. Maka dengan demikian unsur 

terakhir telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam 

dakwaan Subsidair  melanggar pasal 53 jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan;  
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya,dan juga terdakwa harus 

dibebani untuk membayar biaya perkara ini : 

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak menemukan suatu alasan  yang 

dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan sebagai pemaaf, sehingga 

terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatan dan akibatnya ;  

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2(dua) bilah golok gagang kayu,dirampas untuk 

dimusnahkan ;  

   Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang di jatuhkan ; 

  Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis hakim akan 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa  

 
Hal-hal yang memberatkan : 

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 

 
Hal-hal yang meringankan : 

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ; 

- Terdakwa  berlaku sopan dalam persidangan ; 

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya  dan berjanji tidak akan mengulang lagi      

perbuatan yang telah dilakukannya ;  

  Mengingat akan pasal 53 jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.dan pasal-pasal lain 

yang bersangkutan :               

 
M E N G A D I L I ; 

 

1. Menyatakan terdakwa RASMAD BIN LOMRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaab Pencurian dengan kekerasan dalam 

dakwaan Primair pasal 53 ayat (1) jo pasal  365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;   

2. Membebaskan terdakwa RASMAD BIN LOMRI, oleh karenanya dari dakwaan Primair 

tersebut;  

3. Menyatakan terdakwa RASMAD BIN LOMRI, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana” Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”; 

4. Menghukum oleh karena itu terdakwa  dengan pidana penjara  selama:7(Tujuh) bulan ;  

5. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

6. Menetapkan  agar  terdakwa tetap di tahan; 

7. Memerintahkan agar  barang bukti berupa :2(dua) buah golok gagang kayu tanpa 

serangka masing-masing panjang 50 cm,dirampas untuk dimusnahkan;  

8. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu  Rupiah);       

 

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Pandeglang pada hari Selasa, 13 Maret 2007 oleh Ny. MURGANDA SITOMPUL, SH. sebagai 

Ketua Majelis, NY. NL. PERGINASARI,AR SH.M.Hum, dan NY. FRIESKE PURNAMA POHAN, 

SH.. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan didampingi Hakim-hakim 
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Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SUKARA, BA, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh NY. IDA 

RODIAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang,dihadiri terdakwa. 

 

     Hakim-Hakim Anggota,                                                 Ketua Majelis, 
     

       

 

NY.NL.PERGINASARI ARSH.M.Hum     NY.MURGANDA SITOMPULSH..                                                         
 

             

 

NY,FRIESKE PURNAMA POHAN,SH. 
      

        

 Panitera Pengganti 
 

 

 

          S U K A R A, BA. 
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