
NO NO PERKARA NAMA TERDAKWA TANGGAL PUTUSAN AMAR SINGKAT PUTUSAN UPAYA HUKUM KETERANGAN

1 191/PID.B/2008/PN.GRT Drs.H.RUHIYAT PRAWIRA 23-Des-08 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan PENINJAUAN

Msi Bin H.E.ROCHMAN penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar KEMBALI

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di

bayar maka diganti dengan kurungan selama 3

( tiga ) bulan

2 192/PID.B/2008/PN.GRT H.RICKY AGUSTIAN SE. 23-Des-08 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan PENINJAUAN

BIN RUHIYAT PRAWIRA penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar KEMBALI

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di

bayar maka diganti dengan Pidana kurungan

selama 3  (tiga) bulan

3 193/PID.B/2008/PN.GRT Ir.RAJAB PRIYADI Bin 23-Des-08 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan PENINJAUAN

KAROMSYAM Dkk penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar KEMBALI

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di

bayar maka diganti dengan Pidana kurungan

selama 3  (tiga) bulan

4 404/PID.B/2008/PN.GRT Drs H.A.MUTTAQIEN,SH.Msi 13-Feb-09 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan KASASI

Bin CARMA KHAERUDIN penjara selama 5 (limat) tahun dan denda sebesar

Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di

bayar akan diganti dengan Pidana kurungan

selama 5 (lima) bulan

5 405/PID.B/2008/PN.GRT H.KUPARMAN S.Sos 13-Feb-09 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan KASASI

bin MION SADILI penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di

bayar maka diganti dengan Pidana kurungan

selama 3  (tiga) bulan

6 406/PID.B/2008/PN.GRT YAYA JAKARIA SE 13-Feb-09 menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa KASASI

bin EMON HASANUDIN Dkk masing-masing sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

tidak dibayar maka kepada para terdakwa dikenakan

hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing

masing selama 5 (lima) bulan.
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NO NO PERKARA NAMA TERDAKWA TANGGAL PUTUSAN AMAR SINGKAT PUTUSAN UPAYA HUKUM KETERANGAN

1 132/PID.B/2009/PN.GRT DAYAT SUDRAJAT 30-Jun-09 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana KASASI

BIN WARDIMAN penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda

sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)

bulan

2 248/PID.B/2009/PN.GRT ROHMAT,S.Pd.I Bin ONDI 30-Sep-09 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah KASASI

SUHAENDI melakukan tindak pidana Korupsi

 yang dilakukan secara berlanjut

4.Menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

3 261/PID.B/2009/PN.GRT Drs.H.UU SAEPUDIN,ST,Msi Bin 12-Okt-09 1.Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa: KASASI

JUBAEDI Drs.H.UU SAEPUDIN ST Bin JUBAEDI

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2.Melepaskan terdakwa tersebut dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging)

3.Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan 

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 262/PID.B/2009/PN.GRT MAMAN SUHERMAN Bin KARTO 12-Nop-09 MENGADILI: KASASI

1.Menyatakan terdakwa MAMAN SUHERMAN

BIN KARTO

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum dalam dakwaan Keempat Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari oleh karena

itu dari dakwaan keempat Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa MAMAN SUHERMAN

BIN KARTO

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana "

PENGGELAPAN" ;

4.Menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun

5.Menetapkan masa penahanan yang

telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan tersebut ;
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5 263/PID.B/2009/PN.GRT H.R. DIKDIK DARMIKA,SE.MM 12-Okt-09 1.Menjatuhkan pidana kepada ia KASASI

BIN ATING SUARLI terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama  2 (dua) bulan

2.Menghukum pula  terdakwa untuk 

membayar uang pengganti kepada

Negara (Pemerintah Kabupaten Garut)

sebesar Rp.448.000.000 (empat ratus empat

 puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan

apabila terpidan

tidak membayar uang pengganti 

paling lama 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap

maka harta benda tepidana dapat 

disita oleh Jaksa dan dilelalng untuk

menutup uang Pengganti tersebut serta

apabila terpidana tidak mempunyai 

 harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti 

maka diganti dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun

6 428/PID.B/2009/PN.GRT TEDI ROCHENDI, Bk 07-Jan-10 Menjatuhkan pidana kepada ia KASASI

BIN ADEH terdakwa dengan pidana Penjara

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

 2 (dua) bulan
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7 466/PID.B/2009/PN.GRT ANTON HERIANTO,Sip 05-Jul-10 Menjatuhkan pidana kepada ia KASASI

BIN SOBARI terdakwa dengan pidana Penjara

selama 5 (lima) tahun 

serta denda sebesar Rp.200.000.000

 (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan

8 558/PID.B/2009/PN.GRT YANDI BEBEN SUBENDI RIDWAN 24-Feb-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

ISMAIL Als BEBEN terdakwa dengan pidana Penjara

BIN APANDI RIDWAN selama 1 (satu) tahun 

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

 1 (satu) bulan

9 623/PID.B/2009/PN.GRT H.ENJANG RUSDIAT ARRASYID, 11-Mei-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

S.Pdi BIN ROSYIDIN terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

serta denda sebesar Rp.75.000.000

 (tujuh puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

2 (dua) bulan

10 624/PID.B/2009/PN.GRT Drs.H. WOWO WIBOWO, MSI 23-Agust-10 1.Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa: KASASI

BIN RIYADI Drs.H. WOWO WIBOWO, MSI BIN RIYADI

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2.Melepaskan terdakwa tersebut dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging)

3.Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan 

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

DAFTAR PERKARA KORUPSI TAHUN 2009



NO NO PERKARA NAMA TERDAKWA TANGGAL PUTUSAN AMAR SINGKAT PUTUSAN UPAYA HUKUM KETERANGAN

1 10/PID.B/2010/PN.GRT NONO PENDI Bin (Alm) IYE 29-Apr-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

1 (satu) bulan

Uang pengganti Rp.

58.559.900,-

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

penjara 1 Bulan

2 81/PID.B/2010/PN.GRT TATANG BOBON 21-Jul-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

Bin MEMED DAHLAN (alm) terdakwa dengan pidana Penjara

selama 5 (lima) tahun

serta denda sebesar Rp.200.000.000

 (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan

Uang pengganti Rp.

554.070.000

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

penjara 1 tahun

3 96/PID.B/2010/PN.GRT ADENG ZAWARI Bin EPENDI 02-Agust-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

serta denda sebesar Rp.60.000.000

 (enam puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

6 (enam) bulan

Uang pengganti Rp.

52.659.717.10,-

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

6 (enam) bulan
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4 102/PID.B/2010/PN.GRT H. OFIE FIRMANSYAH Bin M.0 SOMA 21-Jul-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan

Uang pengganti Rp.

22.000.000

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

4 (empat) bulan

5 139/PID.B/2010/PN.GRT KOKO KOSTAMAN Bin Alm SOMA 08-Jul-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun 

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

2 (dua) bulan

6 160/PID.B/2010/PN.GRT AGUS DEDI Bin RADI 17-Sep-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan

Uang pengganti Rp.

36.130.590,-

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

8 (delapan) bulan
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7 213/PID.B/2010/PN.GRT H. DAYAT ADIREJA BIN H. AHDI 19-Okt-10 Menjatuhkan pidana kepada ia

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan

Uang pengganti Rp.

340.000.000.00

apabila tidak dibayar di

ganti dengan pidana

1 (satu) bulan

8 396/PID.B/2010/PN.GRT H. TOSIN BIN BASUNI 23-Feb-11 Menjatuhkan pidana kepada ia KASASI

terdakwa dengan pidana Penjara

selama 1 (satu) tahun 

serta denda sebesar Rp.50.000.000

 (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar harus diganti 

dengan pidana kurungan selama 

1 (satu) bulan

9 409/PID.B/2010/PN.GRT MISKADI EDI KUSTIAMAN 04-Agust-11 1.Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa: BANDING

MISKADI EDI KUSTIAMAN

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2.Melepaskan terdakwa tersebut dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging)

3.Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan 

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

10 410/PID.B/2010/PN.GRT TATANG HERMAWAN, BE 18-Agust-11 1.Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa: KASASI

TATANG HERMAWAN, BE

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2.Melepaskan terdakwa tersebut dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging)

3.Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan 

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
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11 433/PID.B/2010/PN.GRT TANTAN DANNY SOMANTRI 25-Agust-11 1.Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa: KASASI

Bin SUHAYA TATANG HERMAWAN, BE

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2.Melepaskan terdakwa tersebut dari segala

tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging)

3.Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan 

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
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