PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 15 - K/PM.III-14/ AD /V /2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I Made Sutama.
Sertu / 516595.
Babinsa Ramil 1606-04/Gerung, ( skrg ) Ba Kodim.
Kodim 1606/Lobar.
Singaraja, 1 Januari 1964.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Jl. Pos Ramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi
Kab. Lobar NTB.
( Skrg ) Jl. Jenderal Sudirman 99 stupa no. 3 Cakra
selatan kel.Sapta marga Lombok barat NTB.

Terdakwa tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.
Membaca

:

Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-31/
A-24/X/ 2015, tanggal 12 Oktober 2015.

Memperhatikan

:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana
selaku Papera Nomor Kep/07/III/2016tanggal 18 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14 / IV / 2016
tanggal26 April 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor Tapkim / 16 /PM III-14/ AD / V /2016 tanggal 4 Mei
2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor
Tapsid/ 16 / PM III-14/ AD / V /2016 tanggal 4 Mei 2016.

4.
Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat –surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar

:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 14/ IV /
2016 tanggal 26 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
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2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :
a
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“ Penipuan “,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
b.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:
c.

Pidana : Penjara selama 5 ( lima ) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
1).
2).

3).
4)

5)
6)

2 (dua) lembar rincian Tunggakan SPP dan DPP
an. Sdr Agus Mahardika dari STIKES.
3 (tiga) lembar kwitansidan bukti pembayaran
SPP dan biaya wisuda Saksi-2 di STIKES
Majapahit Singaraja.
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15
Pebruari 2013.
1 (Satu) lembar Surat Kuasa antara Sertu Made
Sutama dengan I Putu Agus Mahardika
tertanggal 16 Juli 2013.
1 (Satu) lembar Surat Jual Beli tanah tertanggal
19 Juli 2013
1
(Satu)
lembar
Surat
Pencegahan
Pensertifikatan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa
yang ditujukan BPN Kab Buleleng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
e.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa
mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.
Menimbang

:

Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober
tahun 2000 dua belas dan pada bulan Februari tahun 2000 tiga
belas serta bulan Juli tahun 2000 tiga belas maupun pada bulan
Juli tahun 2000 empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun
2000 dua ribu dua belas sampai dengan tahun 2000 empat belas
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bertempat di Banjar Dinas Gandongan, Ds Tukad Sumaga, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng Bali dan di Posramil Labuapi, Desa
Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, NTB serta di Kantor
Desa Banjar Asem, Kec. Seririt Kab. Buleleng, Prop Bali di kantor
BPN Kab Buleleng atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam
IX/Udayana Tabanan Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 516595 selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY
Kompi C Mataram selama dua tahun. Setelah itu ditugaskan
Korem 162/Wira Bhakti selanjutnya ditugaskan di Kodim
1606/Lombok Barat sampai dengan pada saat terjadinya perkara
ini dengan pangkat Sertu.
b. Bahwa pada tahun 2008 Sdr I Putu Agus Mahardika
Suardana (Saksi-2) anak Terdakwa tamat sekolah SMA,
selanjutnya Saksi-2 di suruh oleh Terdakwa melanjutkan kuliah di
STIKES Majapahit Singaraja. Setelah Saksi-2 dinyatakan diterima
selanjutnya Saksi-2 mengikuti kuliah. Pada awal perkuliahan
Terdakwa rutin mengirimkan uang kepada Saksi-2 untuk biaya
hidup dan biaya kuliah Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus
ribu rupiah), namun selanjutnya pengiriman uang dari Terdakwa
kepada Saksi-2 mengalami hambatan disebabkan Terdakwa
kesulitan uang sehingga biaya kuliah Saksi-2 menunggak
beberapa semester tetapi pihak kampus STIKES masih memberi
kemudahan untuk mencicil/mengangsur biaya kuliah sehingga
Saksi-2 masih bisa mengikuti kuliah meskipun harus menunggak
kuliah .
c. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dikenalkan oleh Paman
Saksi-2 melalui hubungan telepon kepada Sdri Ni Luh Kamarini
(Saksi-1) yang beralamat tempat tinggal di Banjar Dinas
Gandongan, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng
Bali. Paman Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa
Saksi-1 dengan Saksi-2 masih ada hubungan Sdr dari nenek ibu
Saksi-2. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon
selanjutnya pada bulan April 2011 Saksi-2 bertemu langsung
dengan Saksi-1 di Singaraja pada saat menghadiri acara potong
anak Saksi-1. Perkenalan dan pertemuan Saksi-2 dengan Saksi1 yang masih ada hubungan saudara tersebut selanjutnya oleh
Saksi-2 dikabarkan/diberitahukan kepada Terdakwa.
d. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2
menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa yang berada di
Posramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok
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Barat, NTB tempat berdinas bertujuan meminta uang untuk
membayar tunggakan kuliah yaitu DPP dan SPP sampai dengan
semester VII jika tidak dilunasi maka Saksi-2 tidak dapat
melanjutkan kuliah dan pihak Kampus STIKES akan memberikan
cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai dengan Saksi-2 dapat
melunasi tunggakan biaya kuliah tersebut.
e. Bahwa atas permintaan dan pemberitahuan Saksi-2 tersebut,
Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk meminjam uang
kepada Kepala STIKES Majapahit Sdr Sundayana untuk
membayar tunggakan biaya kuliah, tetapi Saksi-2 tidak berani
meminjam langsung kepada Sdr Sundayana lalu Terdakwa
menelpon Sdr
Sundayana untuk meminjam uang guna
membayar tunggakan SPP Saksi-2 tetapi Sdr Sundayana hanya
bisa memberikan pinjaman sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua
ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk menutup
seluruh tunggakan biaya kuliah Saksi-2 dan masih banyak
tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang harus di bayar.
f.
Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama isteri
Terdakwa (Ibu Saksi-2) datang dari Lombok ke Singaraja Bali
bertemu dengan Saksi-2. Pada saat berada di Singaraja isteri
Terdakwa sakit dan di rawat di RSAD Denpasar selama lima hari.
Karena sakit yang di derita oleh isteri Terdakwa cukup parah
kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 isteri Terdakwa
meninggal dunia dan jenazahnya di bawa di Lombok untuk
diacarakan Ngaben (dibakar) dan Saksi-2 ikut ke Lombok.
Setelah acara ngaben selesai Terdakwa menanyakan kepada
Saksi-2 tentang kuliah Saksi-2 apakah sudah selesai lalu Saksi-2
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kuliah Saksi-2 belum
selesai disebabkan tunggakan biaya kuliah
Saksi-2 belum
dibayar sehingga Saksi-2 tidak bisa melanjutkan kuliah.
Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa belum memiliki
uang
untuk membayar biaya kuliah Saksi-2.
Selanjutnya
Terdakwa menyuruh Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi-1
tetapi Saksi-2 tidak berani meminjam kepada Saksi-1 jika
Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahu terlebih dahulu
kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2
bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.
Setelah itu
keesokan hari Saksi-2 kembali dari Lombok menuju ke Singaraja
untuk menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1.
g. Bahwa setelah tiba di Singaraja Saksi-2 bertemu Saksi-1
selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Saksi-2 di suruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi-1
untuk melunasi tunggakan biaya kuliah Saksi-1 yang belum
dibayar agar Saksi-1 bisa melanjutkan kuliah. Kemudian masih
pada sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa yang berada di
Posramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok
Barat, NTB menghubungi melalui telepon Saksi-1 untuk meminta
bantuan Saksi-1 agar menyelesaikan tunggakan biaya kuliah
Saksi-2 yang belum dibayar. Terdakwa dengan suara memelas
dan dengan suara menangis berbicara kepada Saksi-1 dengan
menyampaikan akan segera mengembalikan uang Saksi-2
dengan cara mencicil setiap bulan dari uang gaji dan tunjangan
remunerasi. Oleh karena Terdakwa meminta bantuan kepada
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Saksi-1 dengan suara memelas dan dengan suara menangis
pada
saat
menelpon
serta
menjanjikan
akan
membayar/mengembalikan uang Saksi-1, maka Saksi-1 menjadi
percaya dan mau membantu menyelesaikan permasalahan
tunggakan biaya kuliah Saksi-2.
h. Bahwa setelah adanya permintaan dari Terdakwa tersebut,
kemudian Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada orang lain.
Setelah mendapatkan pinjaman selanjutnya Saksi-1 datang ke
Kampus STIKES bertemu dengan Kepala STIKES guna
menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang belum di
bayar. Saksi-1 mendapat penjelasan dari pihak kampus STIKES
bahwa Saksi-2 menunggak uang kuliah tunggakan biaya kuliah
Saksi-2 sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh
ribu rupiah) kepada Sdr Sundayana. Setelah Saksi-1 melunasi
tunggakan biaya kuliah tersebut Saksi-1 dan Saksi-2
menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa untuk
memberitahu bahwa Saksi-1 telah menyelesaikan tunggakan
biaya kuliah
Saksi-2 dan melunasi pinjaman kepad Sdr
Sundayana sehingga Saksi-2 dapat melanjutkan lagi. Atas
bantuan
Saksi-1
tersebut,
Terdakwa
melalui
telepon
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saksi-1 dan
Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan/membayar uang Saksi-1 dengan
cara mencicil setiap bulan dari gaji dan tunjangan remunerasi.
i.
Bahwa setelah Saksi-2 dapat melanjutkan kuliah dan setelah
beberapa
bulan
berjalan
Saksi-1
menanti
pembayaran/pengembalian uang dari Terdakwa sebagaimana
janji Terdakwa yang pernah disampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 setiap bulan
ternyata hal itu tidak pernah dipenuhi/ditepati oleh Terdakwa.
Setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan
tentang pengembalian uang Saksi-1 tersebut Terdakwa selalu
menghindar dan handphone Terdakwa sering dimatikan sehingga
Saksi-1 tidak bisa menghubungi Terdakwa.
j.
Bahwa sekira bulan Februari 2013 Saksi-1 bersama Sdri Lilik
Armelia anak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Lombok-Mataram
menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan uang
Saksi-1 tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa tidak mengakui
dan justru Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan Saksi-2
serta mengusir Saksi-1 dan Saksi-2 pergi dari rumah Terdakwa.
Atas perlakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi2 mendatangi kantor Koramil Gerung tempat Terdakwa berdinas
guna melaporkan permasalahan kepada
Danramil Gerung
Kapten Inf Muhammad Hanafi. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2
dipertemukan dnegan Terdakwa oleh Kapten Inf Muhammad
Hanafi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam
pertemuan tersebut kemudian dibicarakan tentang permasalahan
uang Saksi-1 yang telah digunakan untuk pembayaran tunggakan
biaya kuliah Saksi-2 dan dibicarakan tentang kelanjutan kuliah
Saksi-2 dan diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Surat
Pernyataan tanggal 15 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh
Terdakwa dan Saksi-1 dan diketahui oleh Danramil 180604/Gerung Kapten Inf Muhammad Hanafi berisi diantaranya
bahwa Terdakwa akan menjual tanah warisan Terdakwa yang
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belum ada sertifikat yang berada di Singaraja-Bali untuk biaya
kuliah Saksi-2 sampai Saksi-2 selesai (Wisuda) dan Terdakwa
sanggup menyetor sebagian gajinya kepada Saksi-2 untuk
pembayaran hutang.
Para Saksi dalam pembuatan Surat
Pernyataan tersebut yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin. Setelah diperoleh
kesepakatan dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan
selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Singaraja-Bali.
k. Bahwa setelah tiba di Singaraja selanjutnya Saksi-2 meminta
tolong kepada sepupu Terdakwa yang ada di Singaraja untuk
mencari pembeli tanah warisan Terdakwa. Setelah ditawarkan
ada yang menawar tanah tersebut namun masih rendah yaitu
sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kotor atau
Saksi-2 masih harus menanggung biaya pensertifikatan, namun
Saksi-2 tidak mau. Kemudian Saksi-2 sepakat melepas tanah
tersebut dengan harga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta
rupiah) bersih. Kemudian Saksi-2 menawarkan tanah tersebut
kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia membeli tanah tersebut
dengan syarat Terdakwa harus datang ke Kantor Desa Banjar
Asem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Prop Bali untuk melakukan jual
beli tanah tersebut kepada Saksi-1.
l.
Bahwa karena Terdakwa tidak bisa datang ke Kantor Desa
Banjar Asem, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke MataramLombok untuk meminta surat kuasa dari Terdakwa untuk menjual
tanah warisan Terdakwa guna membiayai kuliah Saksi-2. Setelah
bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1
menyampaikan kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan
menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sempat marah-marah
kepada Saksi-2 dan Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1
diarahkan oleh Danposramil Labuapi Sdr Ketut Sulaksana (Saksi5) agar mengadukan permasalahan tersebut ke Kodim
1606/Lombok
Barat dan diterima oleh Kapten Inf Danang
Kristianto (Saksi-6). Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan
dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersedia menandatangani
surat kuasa di atas materai memberi kuasa kepada Saksi-2
selaku anak kandung untuk menjual tanah warisan Terdakwa
yang berada di Singaraja-Bali guna membiayai kuliah Saksi-2.
Setelah Surat Kuasa selesai ditandatangani kemudian Saksi-2
dan Saksi-1 kembali ke Singaraja.
m. Bahwa setelah tiba di Singaraja, selanjutnya Saksi-2 dan
Saksi-1 datang menghadap Sdr Gede Arya Jana (Saksi-4) Kepala
Desa/Perbekel Banjarasem dengan membawa Surat Pernyataan
dan Surat Kuasa dari Terdakwa untuk melakukan jual beli tanah
warisan Terdakwa. Kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-2
agar mendatangkan Kelian Dinas Dajan Rurung Sdr Ketut
Danendra dan Penglingsir /Ketu Keluarga yaitu sesepuh dari
keluarga Terdakwa yaitu Sdr Made Dawet (Saksi-3). Setelah
semua datang selanjutnya dilakukan jual beli tanah yang terletak
di Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit Desa Banjar Asem,
Seririt Kab, Buleleng dengan SPPT/NOP 51.08.020.056.0110027.0 seluas 700 M2 oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan harga
Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) bersih . Jual bel
tanah tersebut dengan harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,-
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(Tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013
dihadapan Kepada Desa/perbekel Sdr Gede Arya Jana (Saksi-4).
Kelian Banjar Dinas Dajan Rurung Sdr I Ketut Danendra dan
disaksikan oleh 3 (tiga) orang Saksi yaitu Sdr Putu Wistra, Sdr
Made Dawet (Saksi-3) dan Sdr Komang Widika. Jual beli
dilakukan di Kantor Notaris karena biayanya mahal dan biaya
pengurusan sertifikat juga mahal sehingga pengurusan sertifikat
menunggu sampai ada Prona dari BPN Kab Buleleng.
n. Bahwa tidak lama setelah jual beli tanah dilakukan,
selanjutnya masih pada sekira tahun 2014 Terdakwa datang ke
Kantor Desa Banjarasem dengan membawa pembeli lagi namun
Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-4 Kepala Desa/Perbekel
Banjarasem. Pada keesokan harinya Terdakwa datang menemui
Saksi-4 dan Terdakwa marah-marah setelah mengetahui
tanahnya telah laku dijual serta Terdakwa mengatakan itu masih
haknya, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “Lho kan bapak sudah
membuat surat pernyataan dihadapan atasan Pak Sutama”,
setelah itu Terdakwa meninggalkan Kantor Desa Banjarasem.
o. Bahwa setelah jual beli tanah dilakukan, selanjutnya biaya
kuliah Saksi-2 dibiayai dari hasil penjualan tanah tersebut dan
Saksi-2 tidak lagi mengalami kendala biaya dalam mengikuti
kuliah hingga akhirnya Saksi-2 bisa menamatkan/menyelesaikan
kuliah dan di wisuda pada tanggal 27 Nopember 2013.
p. Bahwa pada tahun 2014 ada program Prona dan Terdakwa
mengetahui Saksi-1 dan Sdr Made Dawet (Saksi-3) Cs mengurus
sertifikat tanah ke Kantor Kepala Desa Banjar Asem dan oleh
Kepala Desa diteruskan ke BPN Singaraja. Terdakwa yang
mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 sedang melakukan pengurusan
sertifikat tanah, selanjutnya Terdakwa menghambat dan
menghalangi proses tersebut dengan membuat surat pencegahan
pengurusan sertifikat yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2014
ditujukan kepada Kepala Agraria/Ketua BPN Kab Buleleng.
Akibat Surat Pencegahan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut
proses pengurusan pengsertifikatan tanah yang dilakukan oleh
Saksi-1 di BPN Kab Buleleng tidak bisa dilanjutkan sedangkan
pengurusan sertifikat tanah Saksi-4 yang bersamaan waktu
pengurusannya dengan Saksi-1 sudah dapat terbit/keluar.
q. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta kepada Saksi-1
untuk mengurus/menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2
(Anak kandung Terdakwa) yang belum di bayar supaya Saksi-2
dapat melanjutkan kuliah, kemudian Terdakwa meminta juga
kepada Saksi-1 supaya membiayai kuliah Saksi-2 sampai tamat
serta Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan biaya kuliah
Saksi-2 dengan cara mencicil dari gaji dan tunjungan remunerasi
namun hal itu tidak pernah ditepati oleh Terdakwa. Kemudian
setelah beberapa kali diminta oleh Saksi-1 Terdakwa membuat
Surat Pernyataan dan surat kuasa kepada Saksi-2 untuk menjual
tanah warisan Terdakwa guna membiayai kuliah Saksi-2 sampai
Saksi-2 tamat tetapi setelah tanah warisan tersebut dijual oleh
Saksi-2 kepada Saksi-1 hingga Saksi-2 dapat kuliah dan tidak
mengalami kesulitan biaya kuliah lagi yang akhirnya Saksi-1 dapat
menyelesaikan kuliah dan tamat serta di wisuda ternyata
Terdakwa mengingkari surat pernyataan dan surat kuasa yang
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telah dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa. Hal itu
menunjukkan adanya niat buruk maupun etikat buruk dalam diri
Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dalam hal ini Saksi-1 yaitu mengalami kerugian uang sebanyak
lebih dari Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
r.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa
ditipu dan dirugikan karena uang Saksi-1 sebanyak lebih dari
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan
untuk biaya kuliah Saksi-2 hingga sekarang tidak pernah
dikembalikan, kemudian sertifikat tanah juga tidak bisa diterbitkan.
Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 23
Juni 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom
IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
ATAU
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari
tahun 2000 tiga belas dan pada bulan Juli tahun 2000 empat
belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas s.d
tahun 2000 empat belas bertempat di Posramil Labuapi, Desa
Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, NTB dan di kantor
Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab Buleleng, Prop Bali serta di
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Buleleng Prop Bali atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah
Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak
pidana :
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam
IX/Udayana Tabanan Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP 516595 selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY
Kompi C Mataram selama dua tahun. Setelah itu ditugaskan di
Korem 162/Wira Bhakti selanjutnya ditugaskan di Kodim
1606/Lombok Barat sampai dengan pada saat terjadinya perkara
ini dengan pangkat Sertu.
b.
Bahwa pada tahun 2008 Sdr I Putu Agus Mahardika (Saksi2) anak Terdakwa tamat sekolah SMA, selanjutnya Saksi-2
disuruh oleh Terdakwa melanjutkan kuliah kuliah di Stikes
Majapahit Singaraja. Setelah Saksi-1 dinyatakan diterima
selanjutnya Saksi-2 megikuti kuliah. Pada awal perkuliahan
Terdakwa rutin mengirimkan uang kepada Saksi-2 untuk biaya
hidup dan biaya kuliah Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus
ribu rupiah) namun selanjutnya pengiriman uang dari Terdakwa
kepada Saksi-2 mengalami hambatan disebabkan Terdakwa
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kesulitan uang sehingga
biaya kuliah Saksi-2 menunggak
beberapa semester, tetapi pihak kampus Stkes masih memberi
kemudahan untuk mencicil/mengangsur biaya kuliah sehingga
Saksi-1 masih bisa mengikuti kuliah meskipun harus menunggak
biaya kuliah.
c.
Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 dikenalkan oleh Paman
Saksi-2 melalui hubungan telepon kepada Sdr Ni Luh Kamarini
(Saksi-1) yang beralamat tempat tinggal di Banjar Dinas
Gandongan, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab Buleleng
Bali. Paman Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa
Saksi-1 dengan Saksi-2 masih ada hubungan saudara dari nenek
ibu Saksi-2. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon
selanjutnya pada bulan April 2011 Saksi-2 bertemu langsung
dengan Saksi-1 di Singaraja pada saat menghadiri acara potong
gigi anak Saksi-1. Perkenalan dan pertemuan Saksi-2 dengan
Saksi-1 yang masih ada hubungan saudara tersebut selanjutnya
oleh Saksi-2 dikabarkan/diberitahukan kepada Terdakwa.
d.
Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2
menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa yang berada di
Posramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi Kab Lombok
Barat, NTB tempat berdinas bertujuan meminta uang untuk
membayar tunggakan biaya kuliah yaitu DPP dan SPP sampai
dnegan semester VII jika tidak dilunasi maka Saksi-2 tidak dapat
melanjutkan kuliah dan pihak Kampus Stikes akan memberikan
cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai dnegan Saksi-2 dapat
melunasi biaya kuliah tersebut.
e.
Bahwa atas permintaan dan pemberitahuan Saksi-2
tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk
meminjam uang kepada Kepala Stikes Majapahit Sdr Sundayana
untuk membayar tunggakan biaya kuliah, tetapi Saksi-2 tidak
berani meminjam langsung kepada Sdr Sundayana lalu
Terdakwa menelpon Sdr Sundayana untuk meminjam uang
guna membayar tunggakan SPP Saksi-2 tetapi Sdr Sundayana
hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp.2.200.000,- (dua
juta dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk
menutup seluruh tunggakan biaya kuliah Saksi-2 dan maish
banyak tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang harus dibayar.
f.
Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama istri
Terdakwa (ibu Saksi-2) datang dari Lombok ke Singaraja-Bali
bertemu dengan Saksi-2. Pada saat berada di Singaraja istri
Terdakwa sakit dan dirawat di RSAD Denpasar selama lima hari.
Karena sakit yang di derita oleh istri Terdakwa cukup parah
kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 istri Terdakwa
meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Lombok untuk
diacarakan ngaben (dibakar) dan Saksi-2 ikut ke Lombok.
Setelah acara ngaben selesai Terdakwa menanyakan kepada
Saksi-2 tentang kuliah Saksi-2 apakah sudah selesai lalu Saksi2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kuliah Saksi-2 belum
selesai disebabkan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 belum bayar
sehingga Saksi-2 tidak bisa melanjutkan kuliah. Mendengar
penyampaian
Saksi-2
tersebut,
kemudian
Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa belum memiliki
uang untuk membayar biaya kuliah Saksi-2.
Selanjutnya
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Terdakwa menyuruh Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi-1
tetapi Saksi-2 tidak berani meminjam kepada Saksi-1 jika
Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahu terlebih dahulu
kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2
bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.
Setelah itu
keesokan harinya Saksi-2 kembali dari Lombok menuju ke
Singaraja untuk menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada
Saksi-1.
g.
Bahwa setelah tiba di Singaraja Sakso-2 bertemu dengan
Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1
bahwa Saksi-2 disuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada
Saksi-1 untuk melunasi tunggakan biaya kuliah Saksi-1 yang
belum dibayar agar Saksi-1 bisa melanjutkan kuliah. Kemudian
masih pada sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa yang berada di
psoramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok
Barat, NTB menghubungi melalui telepon kepada Saksi-1 untuk
meminta bantuan Saksi-1 agar menyelesaikan permasalahan
tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang belum dibayar. Terdakwa
dengan suara memelas dan dengan suara menangis berbicara
kepada Saksi-1 dengan cara mencicil setiap bulan dari uang gaji
dan dan tunjangan remunerasi. Oleh karena Terdakwa meminta
bantuan kepada Saksi-1 dnegan suara memelas dan dengan
suara menangis pada saat menelpon serta menjanjikan akan
membayar/mengembalikan uang Saksi-1, maka Saksi-1 menjadi
percaya dan mau membantu menyelesaikan permasalahan
tunggakan biaya kuliah Saksi-2.
h.
Bahwa setelah adanya permintaan dari Terdakwa tersebut,
kemudian Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada orang lain.
Setelah mendapatkan pinjaman selanjutnya Saksi-1 datang ke
Kampus Stikes bertemu dengan Kepala STIKES guna
menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang belum
dibayar. Saksi-1 mendapat penjelasan dari pihak Kampus
STIKES bahwa Saksi-2 menunggak uang kuliah sebanyak
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lebih. Kemudian Saksi-1
melunasi
tunggakan
biaya
kuliah
Saksi-2
sebesar
Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) kepada
pihak Kampus STIKES dan melunasi pinjaman Rp.2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sundayana. Setelah
Saksi-1 melunasi tunggakan biaya kuliah tersebut Saksi-1 dan
Saksi-2 menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa untuk
memberitahu bahwa Saksi-1 telah menyelesaikan tunggakan
biaya kuliah Saksi-2 dan melunasi pinjaman kepada Sdr
Sundayana sehingga Saksi-2 dapat melanjutkan lagi. Atas
bantuan
Saksi-1
tersebut
Terdakwa
melalui
telepon
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saksi-1
dan
Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan/membayar uang Saksi-1 dengan
cara mencicil setiap bulan dari gaji dan tunjangan remunerasi.
i.
Bahwa setelah Saksi-2 dapat melanjutkan kuliah dan
setelah
beberapa
bulan
berjalan
Saksi-1
menanti
pembayaran/pengembalian uang dari Terdakwa sebagaimana
janji Terdakwa yang pernah disampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 setiap bulan
ternyata hal itu tidak pernah dipenuhi/ditepati oleh Terdakwa
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setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan
tentang pengembalian uang Saksi-1 tersebut Terdakwa selalu
menghindar dan handphone Terdakwa
sering dimatikan
sehingga Saksi-1 tidak bisa menghubungi Terdakwa.
j.
Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 Saksi-1 bersama
Sdri Lilik Armelia anak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Lombok
Mataram
menemui
Terdakwa
untuk
menyelesaikan
permasalahan uang Saksi-1 tetapi setelah bertemu dengan
Terdakwa tidka mengakui dan justru Terdakwa marah-marah
kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta mengusir Saksi-1 dan Saksi-2
pergi dari rumah Terdakwa. Atas perlakuan Terdakwa tersebut
selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi kantor Koramil
Gerung tempat Terdakwa berdinas guna melaporkan
permasalahan kepada Danramil Gerung Kapten Inf Muhammad
Hanafi. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan
Terdakwa oleh Kapten Inf Muhammad Hanafi untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dalam pertemuan
tersebut kemudian dibicarakan tentang permasalahan uang
Saksi-1 yang telah digunakan untuk pembayaran tunggakan
biaya kuliah Saksi-1 dan dibicarakan tentang kelanjutan kuliah
Saksi-2 dan diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam surat
pernyataan tanggal 15 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh
Terdakwa dan Saksi-2 dan diketahui oleh Danramil 180604/Gerung Kapten Inf Muhammad Hanafi berisi diantaranya
bahwa Terdakwa akan menjual tanah warisan Terdakwa yang
belum ada seritfikat yang berada di Singaraja Bali untuk biaya
kuliah Saksi-2 sampai Saksi-2 selesai (wisuda) dan Terdakwa
sanggup menyetor sebagian gajinya kepada Saksi-2
untuk
pembayaran hutang.
Para Saksi dalam pembuatan Surat
Pernyataan tersebut yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin. Setelah diperoleh
kesepakatan dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan
selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Singaraja Bali.
k.
Bahwa setelah tiba di Singaraja
selanjutnya Saksi-2
meminta tolong kepada sepupu Terdakwa yang ada di Singaraja
untuk mencarikan pembeli tanah warisan Terdakwa. Setelah
ditawarkan ada yang menawar tanah tersebut namun masih
rendah yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta
rupiah) kotor atau Saksi-2 harus masih menanggung biaya
pensertifikatan, namun Saksi-2 tidak mau. Kemudian Saksi-2
sepakat melepas tanah tersebut dengan harga Rp.35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah) bersih.
Kemudian Saksi-2
menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1
bersedia membeli tanah tersebut dengan syarat Terdakwa harus
datang ke kantor Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab Buleleng,
Prop Bali untuk melakukan jual beli tanah tersebut kepada
Saksi-1.
l.
Bahwa karena Terdakwa tidak bisa datang ke Kantor Desa
Banjar Asem, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke MataramLombok untuk meminta surat kuasa dari terdakwa untuk menjual
tanah warisan Terdakwa guna membiayai kuliah Saksi-2.
Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan
Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tentang maksud
kedatangan menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sempat marah-
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marah kepada Saksi-2 dan Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan
Saksi-1 diarahkan oleh Danposramil Labuapi Sdri ketut
Sulaksana (Saksi-5) agar mengadukan permasalahan tersebut ke
Kodim 1606/Lombok Barat dan diterima oleh Kapten Inf Danang
Kristianto (Saksi-6).
Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2
dipertemukan
denganTerdakwa
untuk
menyelsaikan
permasalahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa
bersedia menandatangani surat kuasa di atas materai memberi
kuasa kepada Saksi-2 selaku anak kandung untuk menjual tanah
warisan Terdakwa yang berada di Singaraja-Bali guna membiayai
kuliah Saksi-2. Setelah Surat Kuasa selesai ditandatangani
kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 kembali ke Singaraja.
m. Bahwa setelah tiba di Singaraja, selanjutnya Saksi-2 dan
Saksi-1 datang menghadap Sdr gede Arya Jana (Saksi-4) Kepala
Desa/Perbekel Banjarasem dengan membawa Surat Pernyataan
dan Surat Kuasa dari Terdakwa untuk melakukan jual beli tanah
warisan Terdakwa. Kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-2
agar mendatangkan Kelian Dinas Dajan Rurung Sdr Ketut
Danendra dan Penglisir/Ketua Keluarga yaitu sesepuh dari
keluarga Terdakwa yaitu Sdr Made Dawet (Saksi-3). Setelah
semua datang selanjutnya dilakukan jual beli tanah yang terletak
di Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit Desa Banjar Asem,
Seririt Kab. Buleleng dengan SPPT/NOP 51.08.020.056.0110027.0 seluas 700 M2 oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan harga
Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) bersih . Jual bel
tanah tersebut dengan harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013
dihadapan Kepada Desa/perbekel Sdr Gede Arya Jana (Saksi-4).
Kelian Banjar Dinas Dajan Rurung Sdr I Ketut Danendra dan
disaksikan oleh 3 (tiga) orang Saksi yaitu Sdr Putu Wistra, Sdr
Made Dawet (Saksi-3) dan Sdr Komang Widika. Jual beli
dilakukan di Kantor Notaris karena biayanya mahal dan biaya
pegurusan sertifikat juga mahal sehingga pengurusan sertifikat
menunggu sampai ada Prona dari BPN Kab Buleleng.
n. Bahwa tidak lama setelah jual beli tanah dilakukan,
selanjutnya masih pada sekira tahun 2014 Terdakwa datang ke
Kantor Desa Banjarasem dengan membawa pembeli lagi namun
Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-4 Kepala Desa/Perbekel
Banjarasem. Pada keesokan harinya Terdakwa datang menemui
Saksi-4 dan Terdakwa marah-marah setelah mengetahui
tanahnya telah laku dijual serta Terdakwa mengatakan itu masih
haknya, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “Lho kan bapak sudah
membuat surat pernyataan dihadapan atasan Pak Sutama”,
setelah itu Terdakwa meninggalkan Kantor Desa Banjarasem.
o. Bahwa setelah jual beli tanah dilakukan, selanjutnya biaya
kuliah Saksi-2 dibiayai dari hasil penjualan tanah terseb ut dan
Saksi-2 tidak lagi mengalami kendala biaya dalam mengikuti
kuliah hingga akhirnya Saksi-2 bisa menamatkan/menyelesaikan
kuliah dan di wisuda pada tanggal 27 Nopember 2013.
p. Bahwa pada tahun 2014 ada program Prona dan Terdakwa
mengetahui Saksi-1 dan Sdr Made Dawet (Saksi-3) Cs mengurus
sertifikat tanah ke Kantor Kepala Desa Banjar Asem dan oleh
Kepala Desa diteruskan ke BPN Singaraja. Terdakwa yang
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mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 sedang melakukan pengurusan
sertifikat tanah, selanjutnya Terdakwa menghambat dan
menghalangi proses tersebut dengan membuat surat pencegahan
pengurusan sertifikat yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2014
ditujukan kepada Kepala Agraria/Ketua BPN Kab Buleleng.
Akibat Surat Pencegahan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut
proses pengurusan pengsertifikatan tanah yang dilakukan oleh
Saksi-1 di BPN Kab Buleleng tidak bisa dilanjutkan sedangkan
pengurusan sertifikat tanah Saksi-4 yang bersamaan waktu
pengurusannya dengan Saksi-1 sudah dapat terbit/keluar.
q. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta kepada Saksi-1
untuk mengurus/menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2
(Anak kandung Terdakwa) yang belum di bayar supaya Saksi-2
dapat melanjutkan kuliah, kemudian Terdakwa meminta juga
kepada Saksi-1 supaya membiayai kuliah Saksi-2 sampai tamat
serta Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan biaya kuliah
Saksi-2 dengan cara mencicil dari gaji dan tunjangan remunerasi
namun hal itu tidak pernah ditepati oleh Terdakwa. Kemudian
setelah beberapa kali diminta oleh Saksi-1 Terdakwa membuat
Surat Pernyataan dan surat kuasa kepada Saksi-2 untuk menjual
tanah warisan Terdakwa guna membiayai kuliah Saksi-2 sampai
Saksi-2 tamat tetapi setelah tanah warisan tersebut dijual oleh
Saksi-2 kepada Saksi-1 hingga Saksi-2 dapat kuliah dan tidak
mengalami kesulitan biaya kuliah lagi yang akhirnya Saksi-1 dapat
menyelesaikan kuliah dan tamat serta di wisuda ternyata
Terdakwa mengingkari surat pernyataan dan surat kuasa yang
telah dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa. Hal itu
menunjukkan adanya niat buruk maupun etikat buruk dalam diri
Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dalam hal ini Saksi-1 yaitu mengalami kerugian uang sebanyak
lebih dari Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
r.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa
ditipu dan dirugikan karena uang Saksi-1 sebanyak lebih dari
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan
untuk biaya kuliah Saksi-2 hingga sekarang tidak pernah
dikembalikan, kemudian sertifikat tanah juga tidak bisa diterbitkan.
Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 23
Juni 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom
IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
Ketiga :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari
tahun 2000 tiga belas dan pada tanggal dua puluh enam Agustus
2000 empat belas dan pada tanggal tiga puluh Agustus 2000
empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas
s.d tahun 2000 empat belas bertempat di Posramil Labuapi, Desa
Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok Barat, NTB dan di Banjar
Dians Gandongan, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab.
Buleleng Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah
melakukan tindak pidana :
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“Barangsiapa secara melawan hukum memkasa orang lain
supaya emlakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam
IX/Udayana Tabanan Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP 516595 selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY
Kompi C Mataram selama dua tahun. Setelah itu ditugaskan di
Korem 162/Wira Bhakti selanjutnya ditugaskan di Kodim
1606/Lombok Barat sampai dengan pada saat terjadinya perkara
ini dengan pangkat Sertu.
b.
Bahwa pada tahun 2008 Sdr I Putu Agus Mahardika (Saksi2) anak Terdakwa tamat sekolah SMA, selanjutnya Saksi-2
disuruh oleh Terdakwa melanjutkan kuliah kuliah di Stikes
Majapahit Singaraja. Setelah Saksi-1 dinyatakan diterima
selanjutnya Saksi-2 mengikuti kuliah. Pada awal perkuliahan
Terdakwa rutin mengirimkan uang kepada Saksi-2 untuk biaya
hidup dan biaya kuliah Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus
ribu rupiah) namun selanjutnya pengiriman uang dari Terdakwa
kepada Saksi-2 mengalami hambatan disebabkan Terdakwa
kesulitan uang sehingga
biaya kuliah Saksi-2 menunggak
beberapa semester, tetapi pihak kampus Stikes masih memberi
kemudahan untuk mencicil/mengangsur biaya kuliah sehingga
Saksi-1 masih bisa mengikuti kuliah meskipun harus menunggak
biaya kuliah.
c.
Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 dikenalkan oleh Paman
Saksi-2 melalui hubungan telepon kepada Sdr Ni Luh Kamarini
(Saksi-1) yang beralamat tempat tinggal di Banjar Dinas
Gandongan, Ds Tukad Sumaga, Kec. Gerokgak, Kab Buleleng
Bali. Paman Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa
Saksi-1 dengan Saksi-2 masih ada hubungan saudara dari nenek
ibu Saksi-2. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon
selanjutnya pada bulan April 2011 Saksi-2 bertemu langsung
dengan Saksi-1 di Singaraja pada saat menghadiri acara potong
gigi anak Saksi-1. Perkenalan dan pertemuan Saksi-2 dengan
Saksi-1 yang masih ada hubungan saudara tersebut selanjutnya
oleh Saksi-2 dikabarkan/diberitahukan kepada Terdakwa.
d.
Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2
menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa yang berada di
Posramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi Kab Lombok
Barat, NTB tempat berdinas bertujuan meminta uang untuk
membayar tunggakan biaya kuliah yaitu DPP dan SPP sampai
dnegan semester VII jika tidak dilunasi maka Saksi-2 tidak dapat
melanjutkan kuliah dan pihak Kampus Stikes akan memberikan
cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai dengan Saksi-2 dapat
melunasi biaya kuliah tersebut.
e.
Bahwa atas permintaan dan pemberitahuan Saksi-2
tersebut, Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk
meminjam uang kepada Kepala Stikes Majapahit Sdr Sundayana
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untuk membayar tunggakan biaya kuliah, tetapi Saksi-2 tidak
berani meminjam langsung kepada Sdr Sundayana lalu
Terdakwa menelpon Sdr Sundayana untuk meminjam uang guna
membayar tunggakan SPP Saksi-2 tetapi Sdr Sundayana hanya
bisa memberikan pinjaman sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua
ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk menutup
seluruh tunggakan biaya kuliah Saksi-2 dan maish banyak
tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang harus dibayar.
f.
Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama istri
Terdakwa (ibu Saksi-2) datang dari Lombok ke Singaraja-Bali
bertemu dengan Saksi-2. Pada saat berada di Singaraja istri
Terdakwa sakit dan dirawat di RSAD Denpasar selama lima hari.
Karena sakit yang di derita oleh istri Terdakwa cukup parah
kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 istri Terdakwa
meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Lombok untuk
diacarakan ngaben (dibakar) dan Saksi-2 ikut ke Lombok.
Setelah acara ngaben selesai Terdakwa menanyakan kepada
Saksi-2 tentang kuliah Saksi-2 apakah sudah selesai lalu Saksi2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kuliah Saksi-2 belum
selesai disebabkan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 belum bayar
sehingga Saksi-2 tidak bisa melanjutkan kuliah. Mendengar
penyampaian
Saksi-2
tersebut,
kemudian
Terdakwa
menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa belum memiliki
uang untuk membayar biaya kuliah Saksi-2.
Selanjutnya
Terdakwa menyuruh Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi-1
tetapi Saksi-2 tidak berani meminjam kepada Saksi-1 jika
Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahu terlebih dahulu
kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2
bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.
Setelah itu
keesokan harinya Saksi-2 kembali dari Lombok menuju ke
Singaraja untuk menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada
Saksi-1.
g.
Bahwa setelah tiba di Singaraja Saksi-2 bertemu dengan
Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1
bahwa Saksi-2 disuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada
Saksi-1 untuk melunasi tunggakan biaya kuliah Saksi-1 yang
belum dibayar agar Saksi-1 bisa melanjutkan kuliah. Kemudian
masih pada sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa yang berada di
psoramil Labuapi, Desa Labuapi, Kec. Labuapi, Kab Lombok
Barat, NTB menghubungi melalui telepon kepada Saksi-1 untuk
meminta bantuan Saksi-1 agar menyelesaikan permasalahan
tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang belum dibayar. Terdakwa
dengan suara memelas dan dengan suara menangis berbicara
kepada Saksi-1 dengan cara mencicil setiap bulan dari uang gaji
dan dan tunjangan remunerasi. Oleh karena Terdakwa meminta
bantuan kepada Saksi-1 dnegan suara memelas dan dengan
suara menangis pada saat menelpon serta menjanjikan akan
membayar/mengembalikan uang Saksi-1, maka Saksi-1 menjadi
percaya dan mau membantu menyelesaikan permasalahan
tunggakan biaya kuliah Saksi-2.
h.
Bahwa setelah adanya permintaan dari Terdakwa tersebut,
kemudian Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada orang lain.
Setelah mendapatkan pinjaman selanjutnya Saksi-1 datang ke
Kampus Stikes bertemu dengan Kepala STIKES guna
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menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang belum
dibayar. Saksi-1 mendapat penjelasan dari pihak Kampus
STIKES bahwa Saksi-2 menunggak uang kuliah sebanyak
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lebih. Kemudian Saksi-1
melunasi
tunggakan
biaya
kuliah
Saksi-2
sebesar
Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) kepada
pihak Kampus STIKES dan melunasi pinjaman Rp.2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sundayana. Setelah
Saksi-1 melunasi tunggakan biaya kuliah tersebut Saksi-1 dan
Saksi-2 menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa untuk
memberitahu bahwa Saksi-1 telah menyelesaikan tunggakan
biaya kuliah Saksi-2 dan melunasi pinjaman kepada Sdr
Sundayana sehingga Saksi-2 dapat melanjutkan lagi. Atas
bantuan
Saksi-1
tersebut
Terdakwa
melalui
telepon
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saksi-1
dan
Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan/membayar uang Saksi-1 dengan
cara mencicil setiap bulan dari gaji dan tunjangan remunerasi.
i.
Bahwa setelah Saksi-2 dapat melanjutkan kuliah dan
setelah
beberapa
bulan
berjalan
Saksi-1
menanti
pembayaran/pengembalian uang dari Terdakwa sebagaimana
janji Terdakwa yang pernah disampaikan kepada Saksi-1 bahwa
Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 setiap bulan
ternyata hal itu tidak pernah dipenuhi/ditepati oleh Terdakwa
setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan
tentang pengembalian uang Saksi-1 tersebut Terdakwa selalu
menghindar dan handphone Terdakwa
sering dimatikan
sehingga Saksi-1 tidak bisa menghubungi Terdakwa.
j.
Bahwa pada sekira bulan Februari 2013 Saksi-1 bersama
Sdri Lilik Armelia anak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ek Lombok
Mataram
menemui
Terdakwa
untuk
menyelesaikan
permasalahan uang Saksi-1 tetapi setelah bertemu dengan
Terdakwa tidka mengakui dan justru Terdakwa marah-marah
kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta mengusir Saksi-1 dan Saksi-2
pergi dari rumah Terdakwa. Atas perlakuan Terdakwa tersebut
selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi kantor Koramil
Gerung tempat Terdakwa berdinas guna melaporkan
permasalahan kepada Danramil Gerung Kapten Inf Muhammad
Hanafi. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipertemukan dengan
Terdakwa oleh Kapten Inf Muhammad Hanafi untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dalam pertemuan
tersebut kemudian dibicarakan tentang permasalahan uang
Saksi-1 yang telah digunakan untuk pembayaran tunggakan
biaya kuliah Saksi-1 dan dibicarakan tentang kelanjutan kuliah
Saksi-2 dan diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam surat
pernyataan tanggal 15 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh
Terdakwa dan Saksi-2 dan diketahui oleh Danramil 180604/Gerung Kapten Inf Muhammad Hanafi berisi diantaranya
bahwa Terdakwa akan menjual tanah warisan Terdakwa yang
belum ada seritfikat yang berada di Singaraja Bali untuk biaya
kuliah Saksi-2 sampai Saksi-2 selesai (wisuda) dan Terdakwa
sanggup menyetor sebagian gajinya kepada Saksi-2
untuk
pembayaran hutang.
Para Saksi dalam pembuatan Surat
Pernyataan tersebut yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin. Setelah diperoleh
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kesepakatan dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan
selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Singaraja Bali.
k.
Bahwa setelah tiba di Singaraja
selanjutnya Saksi-2
meminta tolong kepada sepupu Terdakwa yang ada di Singaraja
untuk mencarikan pembeli tanah warisan Terdakwa. Setelah
ditawarkan ada yang menawar tanah tersebut namun masih
rendah yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta
rupiah) kotor atau Saksi-2 harus masih menanggung biaya
pensertifikatan, namun Saksi-2 tidak mau. Kemudian Saksi-2
sepakat melepas tanah tersebut dengan harga Rp.35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah) bersih.
Kemudian Saksi-2
menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1
bersedia membeli tanah tersebut dengan syarat Terdakwa harus
datang kenator Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab Buleleng,
Prop Bali untuk melakukan jual beli tanah tersebut kepada
Saksi-1.
l.
Bahwa karena Terdakwa tidak bisa datang ke Kantor Desa
Banjar Asem, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke MataramLombok untuk meminta surat kuasa dari terdakwa untuk menjual
tanah warisan Terdakwa guna membiayai kuliah Saksi-2.
Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan
Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tentang maksud
kedatangan menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sempat marahmarah kepada Saksi-2 dan Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan
Saksi-1 diarahkan oleh Danposramil Labuapi Sdri ketut
Sulaksana (Saksi-5) agar mengadukan permasalahan tersebut ke
Kodim 1606/Lombok Barat dan diterima oleh Kapten Inf Danang
Kristianto (Saksi-6).
Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2
dipertemukan
denganTerdakwa
untuk
menyelesaikan
permasalahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa
bersedia menandatangani surat kuasa di atas materai memberi
kuasa kepada Saksi-2 selaku anak kandung untuk menjual tanah
warisan Terdakwa yang berada di Singaraja-Bali guna membiayai
kuliah Saksi-2. Setelah Surat Kuasa selesai ditandatangani
kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 kembali ke Singaraja.
m. Bahwa setelah tiba di Singaraja, selanjutnya Saksi-2 dan
Saksi-1 datang menghadap Sdr gede Arya Jana (Saksi-4) Kepala
Desa/Perbekel Banjarasem dengan membawa Surat Pernyataan
dan Surat Kuasa dari Terdakwa untuk melakukan jual beli tanah
warisan Terdakwa. Kemudian Saksi-4 meminta kepada Saksi-2
agar mendatangkan Kelian Dinas Dajan Rurung Sdr Ketut
Danendra dan Penglisir/Ketua Keluarga yaitu sesepuh dari
keluarga Terdakwa yaitu Sdr Made Dawet (Saksi-3). Setelah
semua datang selanjutnya dilakukan jual beli tanah yang terletak
di Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit Desa Banjar Asem,
Seririt Kab. Buleleng dengan SPPT/NOP 51.08.020.056.0110027.0 seluas 700 M2 oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan harga
Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) bersih . Jual bel
tanah tersebut dengan harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013
dihadapan Kepada Desa/perbekel Sdr Gede Arya Jana (Saksi-4).
Kelian Banjar Dinas Dajan Rurung Sdr I Ketut Danendra dan
disaksikan oleh 3 (tiga) orang Saksi yaitu Sdr Putu Wistra, Sdr
Made Dawet (Saksi-3) dan Sdr Komang Widika. Jual beli
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dilakukan di Kantor Notaris karena biayanya mahal dan biaya
pegurusan sertifikat juga mahal sehingga pengurusan sertifikat
menunggu sampai ada Prona dari BPN Kab Buleleng.
n. Bahwa tidak lama setelah jual beli tanah dilakukan,
selanjutnya masih pada sekira tahun 2014 Terdakwa datang ke
Kantor Desa Banjarasem dengan membawa pembeli lagi namun
Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-4 Kepala Desa/Perbekel
Banjarasem. Pada keesokan harinya Terdakwa datang menemui
Saksi-4 dan Terdakwa marah-marah setelah mengetahui
tanahnya telah laku dijual serta Terdakwa mengatakan itu masih
haknya, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “Lho kan bapak sudah
membuat surat pernyataan dihadapan atasan Pak Sutama”,
setelah itu Terdakwa meninggalkan Kantor Desa Banjarasem.
o. Bahwa setelah jual beli tanah dilakukan, selanjutnya biaya
kuliah Saksi-2 dibiayai dari hasil penjualan tanah tersebut dan
Saksi-2 tidak lagi mengalami kendala biaya dalam mengikuti
kuliah hingga akhirnya Saksi-2 bisa menamatkan/menyelesaikan
kuliah dan di wisuda pada tanggal 27 Nopember 2013.
p. Bahwa pada tahun 2014 ada program Prona dan Terdakwa
mengetahui Saksi-1 dan Sdr Made Dawet (Saksi-3) Cs mengurus
sertifikat tanah ke Kantor Kepala Desa Banjar Asem dan oleh
Kepala Desa diteruskan ke BPN Singaraja. Terdakwa yang
mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 sedang melakukan pengurusan
sertifikat tanah, selanjutnya Terdakwa menghambat dan
menghalangi proses tersebut dengan membuat surat pencegahan
pengurusan sertifikat yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2014
ditujukan kepada Kepala Agraria/Ketua BPN Kab Buleleng.
Akibat Surat Pencegahan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut
proses pengurusan pengsertifikatan tanah yang dilakukan oleh
Saksi-1 di BPN Kab Buleleng tidak bisa dilanjutkan sedangkan
pengurusan sertifikat tanah Saksi-4 yang bersamaan waktu
pengurusannya dengan Saksi-1 sudah dapat terbit/keluar.
q. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 10.13
Wita Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi-1 yang isinya
“Saya akan tuntut balas siapa yang berani bikin sertifikat karena
itu warisan saya, saya tidak pernah menjual atau mewariskan
kepada pihak manapun”. Dan pada hari dan tanggal yang sama
sekira pukul 10.24 Wita Terdakwa mengirim sms kepada Saksi
yang isinya “Saya tidak pernah menjual atau mewariskan kepada
siapapun jual tanah milik warisan saya, mohon maaf atas balasan
saya ini dak bisa di ganggu masih ada tugas di Dinas Militer”.
Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita
Terdakwa mengirimkan sms yang isinya “Saya akan tuntut balas
siapa yang berani bikin sertifikat karena itu hak warisn saya, saya
tidak pernah jual atau mewariskan kepada pihak manapun, sekali
lagi siapa yang menyaksikan surat jual beli di bawah tangan saya
akan tuntut dan saya tidak pernah ataupun mewariskan tanah itu
kepada pihak siapapun sekali lagi saya akan tuntut”.
r.
Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah mengusir Saksi-1
dan Saksi-2 dari rumah Terdakwa padahal kedatangan Saksi-1
dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa secara baik-baik untuk
menyelesaikan tunggakan biaya kuliah Saksi-2 yang telah

19
ditanggulangi oleg Saksi-1 sesuai permintaan Terdakwa tetapi
justru mendapatkan perlakuan yang demikian dari Terdakwa
sehingga dengan terpaksa Saksi-1 Saksi-2 harus meninggalkan
rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengirimkan ancaman
melalui sms kepada Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas. Hal
itu telah membuat Saksi-1 merasa tertekan secara fisik dan psikis
serta Saksi-1 merasa bahwa apa yang dilakukan Saksi-1 selama
ini dalam rangka membantu anak Terdakwa (Saksi-2) justru
seakan-akan salah dengan bukti bahwa Saksi-1 tidak
mendapatkan perlakuan/balasan
yang sepantasnya dari
Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 Saksi-1
mengadukan dan emlaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
Denpom IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pertama
Kedua
Ketiga

: Pasal 378 KUHP.
atau
: Pasal 372 KUHP
atau
: Pasal 335 KUHP

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan
bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang
didakwakan kepadanya

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan
membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
menyatakan tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang

:

Bahwa
para Saksi
yang diperiksa di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi- I :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ni Luh Kamarini.
: Swasta.
: Tukad Sumaga, 24 -11 - 1964
: Perempuan .
:Indonesia.
:Hindu.
:Br dinas Gandongan, Ds Tukad Sumaga
Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui telepon pada
tahun 2010, hubungan Saksi dengan Sdr. Putu Agus Mahardika
Suardana (Saksi-2) adalah masih Saudara jauh yaitu nenek dari
ibu Saksi-2 bersaudara kandung dengan nenek Saksi, sedangkan
Saksi-2 adalah anak kandung Terdakwa.
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2. Bahwa Saksi yang tinggal di Denpasar dikenalkan dengan
Saksi-2 oleh Paman Saksi-2 melalui hubungan telepon pada tahun
2010. Paman Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 dengan
Saksi-2 masih ada hubungan Saudara, Saksi baru bertemu
langsung dengan Saksi-2 pada bulan April 2011 di singaraja pada
saat menghadiri acara potong gigi anak Saksi-1.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 setelah istri Terdakwa
meninggal dunia, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon
berbicara dengan memelas dan menangis agar dapat membantu
Saksi-2 yang pada saat itu diberhentikan (cuti) sampai bisa
melunasi biaya kuliah dengan kata-kata “Mbok tolong saya agar
Agus dibantu kuliahnya, biaya tersebut akan tiang ganti sekitar
bulan Desember uang pensiun saya turun”. Kemudian Terdakwa
meminta Saksi untuk menghubungi Sdr. Sundayana (Kepala
STIKES Majapahit Singaraja).
4. Bahwa kemudian Saksi
mendatangi Kepala STIKES
Majapahit di Kampus untuk membicarakan masalah tunggakan
biaya kuliah Saksi-2. Selanjutnya Kepala STIKES mengatakan
bahwa nama Saksi-2 telah dicoret karena tidak membayar hutang
kuliahnya. Kepala STIKES Majapahit Singaraja menjelaskan ada
tunggakan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lebih,
setelah dihitung oleh stafnya kemudian Saksi membayar
Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus dan membayar SPP (semester
pendek). Sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu
rupiah).
Kemudian Saksi membantu untuk menyelesaikan
permasalahan kuliah Saksi-2 dengan membayar hutang kuliah
Saksi-2 sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan
Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
Tunggakan pembayaran kuliah sudah dibayarkan oleh Saksi
sehingga Saksi-2 dapat melanjutkan perkuliahannya
5. Bahwa setelah Saksi membayar biaya kuliah Saksi-2 ,
kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai
pembayaran tunggakan kuliah tersebut dan Terdakwa berjanji akan
mengembalikan hutangnya dalam waktu seminggu namun tidak
pernah dikembalikan.
6. Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa meminta bantuan Saksi
untuk membantu Saksi-2 untuk membiayai kuliahnya, kemudian
Saksi mencari pinjaman uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
untuk membiayai kuliah Saksi-2.
Beberapa waktu kemudian
Saksi-2 membutuhkan biaya kuliah lagi dan setelah Saksi
menghitung uang yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kuliah
Saksi-2 sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) belum
termasuk biaya kehidupan sehari-hari Saksi-2 dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013.
7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa guna
menjelaskan jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi untuk
biaya kuliah Saksi-2, namun Terdakwa menjawab dengan marahmarah dan sering mematikan HP. Akhirnya pada tanggal 15
Februari 2013 Saksi bersama dengan Sdri Lilik Armelia anak Saksi
dan Saksi-2 datang menemui Terdakwa di Mataram. Awalnya
Terdakwa tidak mengakui mempunyai hutang kepada Saksi serta
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mengancam
akan
membunuh
Saksi-2,
namun
setelah
dipertemukan dengan Danramil Gerung dan Saksi membeberkan
bukti-bukti sehingga Terdakwa mengakui hutang kepada Saksi dan
berjanji akan membayar hutang tersebut secara mencicil setiap
bulan namun Terdakwa tidak pernah membayar hutang tersebut
kepada Saksi, baik secara langsung maupun mencicil setiap
bulannya.
8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 dihadapan Danramil
Gerung dan beberapa orang Saksi yaitu Pelda I Nyoman Raksa,
Peltu I Ketut Sulaksana dan Pelda Syarifudin, kemudian Terdakwa
membuat surat pernyataan kepada Saksi-2 untuk sepakat menjual
tanah warisan di Singaraja untuk biaya kuliah hingga selesai/wisuda
dan sanggup menyetor setiap bulan sebagian gajinya untuk
membayar hutang kepada
Saksi.
Setelah mendapat surat
pernyataan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Bali.
9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Terdakwa tersebut,
Saksi-2 meminta tolong kepada sepupu Terdakwa yang ada di
Singaraja untuk menjual tanah warisan Terdakwa. Pembeli tanah
tersebut sudah ada namun penawaran masih rendah yaitu sebesar
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bersih dan Saksi
bersedia membeli tanah tersebut dengan syarat Terdakwa harus
datang ke Kantor Desa Banjar Asem untuk membuat surat jual beli.
Kesepakatan antara Saksi dan Saksi-2 bahwa pembayaran
dilakukan oleh Saksi secara bertahap atas permintaan Saksi-2
untuk pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup selama Saksi-2
kuliah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan tamat kuliah pada
bulan Nopember 2013.
10. Bahwa guna menandatangani surat jual beli memerlukan
kehadiran Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa hadir ke Singaraja
dan pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa memberikan Surat Kuasa
kepada Saksi-2 untuk mengurus sertifikat, penandatanganan serta
penjualan tanah yang terletak di Yeh Anakan, Subak Pangkung
Kunyit Desa Banjar Asem, Seririt Kab,
Buleleng dengan
SPPT/NOP 51.08.020.056.011-0027.0 An Made Dawet
Cs.
Kemudian Saksi membuat surat jual beli tanah dengan Saksi-2
yang telah mendapatkan kuasa penuh dari Terdakwa untuk
melakukan jual beli tanah warisan Terdakwa di Kantor Kepala Desa
Banjar Asem.
11. Bahwa setelah mendapatkan surat jual beli tanah tersebut,
pada tahun 2014 ada Prona atau Proses pembuatan sertifikat gratis
sehingga Saksi dan Sdr Made Dawet (Saksi-3) Cs mengurus
sertifikat tanah ke Kantor Kepala Desa Banjar Asem dan oleh
Kepala Desa diteruskan ke BPN Singaraja.
Dalam proses
pengurusan sertifikat tersebut Terdakwa menghambat dan
menghalangi proses tersebut dengan membuat surat pencegahan
penerbitan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Agraria/Ketua
BPN Kab. Buleleng. Atas perbuatan Terdakwa yang menghalangi
penerbitan sertifikat tersebut pada tanggal 4 September 2014
sertifikat atas nama keluarga Saksi-3 Cs sudah jadi namun sertifikat
atas nama Saksi belum selesai.
12. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 10.13 Wita
yang isinya “Saya akan tuntut balas siapa yang berani bikin
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sertifikat karena itu warisan saya, saya tidak pernah menjual atau
mewariskan kepada pihak manapun”. Dan pada hari dan tanggal
yang sama sekira pukul 10.24 Wita Terdakwa mengirim sms
kepada Saksi yang isinya “Saya tidak pernah menjual atau
mewariskan kepada siapapun jual tanah milik warisan saya, mohon
maaf atas balasan saya ini tidak bisa di ganggu masih ada tugas di
Dinas Militer”. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira
pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirimkan sms yang isinya “Saya
akan tuntut balas siapa yang berani bikin sertifikat karena itu hak
warisan saya, saya tidak pernah jual atau mewariskan kepada pihak
manapun, sekali lagi siapa yang menyaksikan surat jual beli di
bawah tangan saya akan tuntut dan saya tidak pernah ataupun
mewariskan tanah itu kepada pihak siapapun sekali lagi saya akan
tuntut”.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa
tertipu dan dirugikan oleh Terdakwa dengan total kerugian sebesar
Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
Kemudian Saksi
melaporkan permasalahan ini ke Denpom IX/3-1 Singaraja pada
tanggal 23 Juni 2015.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya.
Saksi -II

tersebut, Terdakwa membenarkan

:

Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Putu Agus Mahardika Suardana
: Pegawai Kontrak RS Bhakti Rahayu
Denpasar.
: Mataram, 20 Agustus 1989.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jl. Tamblingan No.220 Semawang Sanur
Denpasar. (skrg ) Jl. Jala Suci Gatsu
tengah Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu I Made Sutama (Terdakwa)
sebagai ayah kandungnya dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira
tahun 2009 di Singaraja dan masih ada hubungan keluarga. Saksi
kenal dengan Sdri Ni Luh Kamarini (Saksi-1) pada bulan April 2011
di Singaraja pada saat acara potong gigi anak Saksi-1.
2. Bahwa sekira tahun 2008 Saksi tamat SMA dan atas suruhan
Terdakwa kemudian Saksi kuliah di STIKES Majapahit Singaraja
dan Terdakwa sebagai orang tua
Saksi berkata sanggup
membiayai kuliah Saksi, namun dalam perjalanan kuliah yaitu
semester 7 pihak Kampus meminta Saksi untuk melunasi uang
SPP karena akan skripsi, kemudian Saksi meminta uang kepada
Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada uang.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi
untuk meminjam uang kepada Kepala Stikes Majapahit (Bpk
Sundayana) untuk membayar SPP kuliah. Kemudian Terdakwa
menelpon Kepala Stikes Majapahit untuk meminjam uang sebesar
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Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar
tunggakan uang SPP saksi dan diberikan pinjaman sebesar
Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setiap bulan Saksi mendapat kiriman uang dari
Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun
tidak lancar setiap bulannya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari Saksi bekerja sampingan di bengkel dan penyewaan
tenda milik tuan rumah kost Saksi, namun untuk keperluan SPP
kuliah masih bergantung kiriman uang dari Terdakwa. Namun
Terdakwa kemudian tidak pernah mengirimkan uang kuliah,
kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminjam uang,
setelah diberi pinjaman Terdakwa tidak pernah membayarnya
sehingga Saksi merasa malu dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2012 setelah ibu Saksi meninggal
dunia, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk
mencarikan pinjaman uang untuk membiayai kuliah Saksi dan
Terdakwa sanggup untuk membayar dengan cara mencicil setiap
gajian. Kemudian Saksi-1 menyanggupi dan membayarkan hutanghutang biaya kuliah Saksi kepada pihak kampus serta membayar
hutang kepada Kepala Stikes Majpahit (Bpk Sundayana), sehingga
Saksi bisa melanjutkan skripsi dan wisuda.
6. Bahwa bulan Februari 2013 Saksi bersama dengan Saksi-1
dan Sdri Lilik Armelia anak Saksi-1 datang menemui Terdakwa di
Mataram. Awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai hutang
kepada Saksi, namun setelah dipertemukan dengan Danramil
Gerung dan Saksi-1 beberkan bukti-bukti sehingga Terdakwa
mengakui hutang kepada Saksi-1, kemudian dibuatilah surat
pernyataan/kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, yang
diketahui oleh Danramil (Kapten Inf Muhammad Hanafi), Saksi-1
dan para Saksi yaitu Pelda I Nyoman Reksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin yang dilakukan tanpa
paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
7. Bahwa setelah beberapa bulan lamanya Terdakwa tidak juga
membayar hutang tersebut secara mencicil setiap bulan dan
merasa malu terhadap Saksi-1, sehingga Saksi menghubungi
Terdakwa agar dapat menjual tanah warisan yang di Singaraja
untuk membayar uang SPP kuliah Saksi dan Terdakwa sudah
mengiyakan, sehingga keluarga di Singaraja
ikut membantu
mencarikan pembeli tanah tersebut.
Karena penawaran dari
pembeli murah dan masih harus menanggung pembuatan sertifikat
sehingga tanah seluas kurang lebih 700 M2 Saksi tawarkan kepada
Saksi-1 dan akhirnya di beli oleh Saksi-1 seharga Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah) per are sesuai harga pasaran tanah di daerah itu.
8. Bahwa sebelum proses jual beli dilakukan, Kantor Desa
Banjarasem membuatkan surat kuasa Terdakwa kepada Saksi
untuk melakukan proses jual beli karena Terdakwa berada di
Mataram dan tidak dapat hadir ke Singaraja. Pembuatan Surat
Kuasa tersebut diketahui oleh Kepala Desa Banjar Asem (Gede
Aryajana), Kelian Banjar Dinas (Ketut Danendra) dan para Saksi
yaitu Putu Westra, Made Dawet, Komang Widika dan Saksi.
Dengan membawa surat kuasa tersebut kemudian Saksi dan
Saksi-1 berangkat menemui Terdakwa di Mataram untuk meminta
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tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan
mengancam akan membunuh Saksi sehingga Saksi pergi ke
Kodim 1606/Lobar dan ditemui oleh Pasi Intel (Kapten Inf
Danang).
9. Bahwa setelah dipertemukan antara Saksi dan Terdakwa,
kemudian dibeberkan bukti-bukti bahwa Saksi mempunyai hutang
terhadap Saksi-1 dan telah ada surat pernyataan dari Terdakwa,
pada akhirnya Terdakwa mau menandatangani surat kuasa
tersebut. Setelah surat kuasa tersebut ditandatangani tanggal
19 Juni 2013, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pulang kembali ke Bali.
Pada tanggal 19 Juli 2013 Saksi dan Saksi-1 membuat surat jual
beli di Singaraja, berdasarkan kesepakatan antara Saksi dan
Saksi-1 bahwa pembayaran tidak dilakukan secara langsung/kontan
tetapi dibayarkan pada saat Saksi membutuhkan biaya untuk kuliah
dan biaya hidup selama di Singaraja.
10. Bahwa pada tahun 2014 ada Prona atau pembuatan sertifikat
secara gratis sehingga Saksi-1 ikut mendaftarkan tanah yang dibeli
dari Saksi dan dilakukan pengukuran dan diajukan ke Kantor
Agraria / BPN Singaraja. Namun setelah mendengar akan ada
Prona maka Terdakwa datang ke Singaraja untuk menjual tanah itu
kepada orang lain, namun Kepala Desa setempat tidak mau
menandatangani jual beli tanah tersebut karena tanah tersebut
sudah dijual kepada Saksi-1. Kemudian Terdakwa membuat surat
pencegahan penerbitan sertifikat yang pertama atas nama Sdr
Made Dawet (Saksi-3) Cs sehingga membuat keluarga Terdakwa
marah karena sertifikatnya tidak terbit.
Kemudian Terdakwa
membuat surat pencegahan kedua atas nama Saksi-1 tanpa
sepengetahuan Saksi, sehingga pada tanggal 4 September 2014
sertifikat atas nama Saksi-3 Cs sudah selesai dan sertifikat atas
nama Saksi-1 belum selesai sampai dengan sekarang.
11. Bahwa pada saat Saksi masih kecil, Terdakwa pernah menjual
tanah miliknya kepada orang lain tetapi tanah yang sudah dibeli
tersebut dijual lagi kepada orang lain.
12. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Saksi menghubungi
Terdakwa untuk menghadiri wisuda Saksi namun Terdakwa tidak
mau datang, sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 yang bernama Lia
menjadi wali dalam wisuda. Kemudian Saksi menghubungi
Terdakwa untuk menanyakan hutangnya kepada Saksi-1 tetapi
tidak pernah diangkat oleh Terdakwa dan dimatikan sehingga
komunikasi terputus.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya

tersebut, Terdakwa membenarkan

Saksi-III.
Nama Lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan

: Danang Kristianto.
: Kapten Chb/291012854097
: Dantim Intelrem 162/WB.
: Korem 162/WB.
: Sragen, 7 September 1970.
: Laki-laki.
: Indonesia.
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Agama
Alamat tempat tinggal

: Islam.
: Asrama TNI AD Gebang Kodya Mataram
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu I Made Sutama (Terdakwa)
sejak tahun 2012 di Kodim 1606/Lobar dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Sdr I Putu Agus
Mahardika (Saksi-2) di Kodim 1606/Lobar untuk menyelesaikan
masalah hutang Terdakwa. Saksi-1 datang sebanyak dua kali
tahun 2013.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 kepada Saksi bahwa
Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup dan
kuliah Saksi-2 selama berada di Singaraja Bali, namun Saksi tidak
mengetahui berapa besar hutang Terdakwa kepada Saksi-1 dan
menurut Saksi-1 Terdakwa tidak pernah membayar hutangnya
tersebut kepada Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat antara Terdakwa dan Saksi-2.
4.
Bahwa sekira tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Pasi Intel
Kodim 1606/Lobar merangkap Pjs Danramil 1606-04/Gerung,
kemudian Dan Pos Ramil (Pelda Ketut Suriata) datang ke ruangan
Saksi untuk melaporkan permasalahan antara Terdakwa dengan
Saksi-1 dan Saksi-2. Pada intinya Saksi-1 ingin meminta uangnya
yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk biaya kuliah Saksi-2
dikembalikan, setelah itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa
agar hutang Terdakwa dibayarkan, namun Terdakwa tidak juga
membayar hutang tersebut. Pada tahun yang sama yaitu tahun
2013, Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi ke Mataram untuk menagih
hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki uang
dan jumlah sisa gajinya tidak mencukupi, Saksi menyarankan agar
meminjam uang koperasi Kodim 1606/Lobar, namun uang pinjaman
hanya dapat sedikit tidak cukup untuk membayar utang.
5.
Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa mempunyai hutang
memang harus dibayar namun Saksi tidak mengetahui tentang
penipuan tanah dengan Saksi-1.
Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-IV.
Nama Lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Gede Arya Jana.
: Kepala Desa Banjarasem
: Banjarasem Singaraja, 5 Juli 1973.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa
Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng
Bali.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu I Made Sutama (Terdakwa)
sekira tahun 2013 saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Banjar
Asem Buleleng, sedangkan kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2
sekira bulan Juli 2013 saat datang ke Kantor Desa Banjar Asem
mengurus surat jual beli tanah. Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1,
Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada, bulan, tahun lupa, Saksi-1, Saksi-2 pernah
datang ke Kantor Desa Banjarasem untuk meminta tolong bantuan
biaya sekolah/kuliah Saksi-2. Saksi-2 menerangkan bahwa
kuliahnya dibiayai oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa melalui
Saksi-2 akan memberikan tanah untuk mengganti biaya sekolah
(kuliah) selama ini. Saksi selaku Kepala Desa menyarankan agar
masalah tanah diselesaikan antara Terdakwa dengan Saksi-2
datang lagi kepada Saksi dengan membawa surat pernyataan dari
Terdakwa yang dibuat dihadapan atasannya, kemudian Saksi
meminta agar Saksi-2 mendatangkan Kelian Dinas Dajan Rurung
serta penglisir/Ketua Keluarga (Saksi-3).
Setelah semuanya
berkumpul kemudian Saksi membuatkan surat jual beli tanah di
bawah tangan di kantor Kepala Desa Banjarasem.
3
Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 akan membuat sertifikat
tanah melalui Prona yang dilakukan oleh Kelian Dinas dan
diteruskan ke Kantor BPN. Tidak lama kemudian Terdakwa datang
ke Kantor Desa Banjarasem dengan membawa pembeli lagi namun
tidak sempat bertemu dengan Saksi. Pada keesokan harinya
Terdakwa datang dan menemui Saksi serta marah-marah kenapa
dibuat surat jual beli, dan Terdakwa mengatakan itu masih haknya,
kemudian Saksi menjawab “Lho kan bapak sudah membuat surat
pernyataan dihadapan atasan Pak Sutama”, Terdakwa mengatakan
bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena dipaksa dan
Terdakwa keberatan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan
pencegahan penerbitan sertifikat kepada BPN atas nama Saksio-1
dan akhirnya sertifikat Saksi-1 tidak selesai serta Saksi-1 mencabut
permohonan pengajuan sertifikatnya.
4
Bahwa tanah yang di maksud adalah tanah warisan atas nama
Saksi-3 Cs dan Terdakwa mendapat bagiannya, berapa luasnya
Saksi tidak tahu dan sebelumnya tanah tersebut belum ada
sertifikat.
5.
Bahwa Saksi-1 membali tanah milik Terdakwa seluas 700
M2 melalui Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui harga jual
belinya tersebut. Jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor
Kepala Desa Banjarasem dan diketahui oleh Kelian Banjar Ketut
danendra, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi sedangkan
Terdakwa tidak hadir dan sudah memberikan kuasa kepada
Saksi-2.
.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
.
Menimbang

:

Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara
sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997
namun tidak hadir dengan alasan bahwa para Saksi tersebut atas
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nama Sdr. Made Dawet karena dalam keadaan sakit dan I Ketut
Sulaksana karena tidak bisa bepergian jauh
dan atas
persetujuan Oditur Militer dan
Terdakwa serta berdasarkan
ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan
para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam
persidangan, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir
tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir
dipersidangan
Saksi-V.
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Made Dawet.
: Buruh.
: Banjarasem Singaraja, 31 Desember 1950
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Dinas Dajan Rurung Desa Banjarasem,
Kec. Seririt, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu I Made Sutama (Terdakwa)
sebagai keponakan Saksi, sedangkan dengan Sdr. I Putu Agus
Mahardika Suardana (Saksi-2) kenal sebagai cucu, sedangkan
kenal dengan Sdri Ni Luh Kamarini (Saksi-1) namun lupa waktunya
dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dijual adalah
merupakan tanah waris, awalnya tanah tersebut seluas 5.100 M
atas nama Saksi. Kemudian tanah tersebut dibagi menjadi empat
yaitu Saksi seluas 1.700 M2 (dijual 200M2 kepada Sdri Putu Dewi,
sisa 1500M2) Putu Kawit seluas 1.000 M2, Putu Wirasa 1.100 M2,
dan Terdakwa seluas 1.000 M2 tanah tersebut sebelumnya belum
bersertifikat.
3
Bahwa tanah milik Terdakwa dijaul kepada Saksi-1 seluas
700 M2 namun Saksi tidak mengetahui harganya. Proses jual beli
tersebut terjadi di kantor Desa Banjarasem dan diketahui oleh
Kepala Desa (Saksi-4), Kelian banjar (Ketut Danendra), Saksi-2 dan
Saksi-1, sedangkan Terdakwa tidka hadir karena telah memberikan
suart kuasa kepada Saksi-2.
4. Bahwa tanah warisan tersebut, pada tanggal 4 September
2014 sudah memiliki sertifikat, namun sertifikat atas nama Saksi-1
belum jadi. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa menuntut dan
melakukan pencegahan penerbitan sertifikat ke Kantor Agraria
Singaraja dan Terdakwa tidak mengakui adanya Surat Pernyataan
dan Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditanda tangani Terdakwa.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya.

tersebut, Terdakwa membenarkan
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Saksi-VI
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

: I Ketut Sulaksana.
: Purnawiran.
: Negara, 1 Januari 1961.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Perumahan
BTN
Korem
Desa
Parampuan, Kec Labuapi, Kab. Lobar
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu I Made Sutama (Terdakwa)
sejak tahun 2002 di Mataram dan kenal dengan Saksi-2 sebagai
anak Terdakwa, kenal dengan Sdri Ni Luh Kamarini (Saksi-1) tahun
2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke Mataram sebanyak tiga kali
yaitu pertama Saksi-1 datang bersama Saksi-2 untuk merayakan
ulang tahun Saksi-2, yang kedua Saksi-1 dan Saksi-2 datang untuk
main-main, kemudian yang ketiga kalinya datang untuk menagih
hutang atau biaya ganti kuliah Saksi-2 selama di Singaraja Bali,
namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak hutang Terdakwa
kepada Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mempertemukan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2,
Danramil Gerung, Pelda Nyoman Raksa, Pelda Syarifudin dan anak
Saksi-1 (Sdri Lilik Armelia). Kesepkatan yang di dapat pada saat itu
yaitu Terdakwa sanggup membayar hutang kepada Saksi-1 secara
mencicil dengan uang gajinya (sebagian gajinya). Kemudian saat
itu juga dibuat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menepati
janjinya memberikan gajinya kepada Saksi-2 setiap bulannya dan
Saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah di Singaraja tersebut.
5. Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan antara
Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 20133 di
Gerung NTB.
Atas keterangan
seluruhnya.
Menimbang

:

Saksi-tersebut,

Terdakwa

membenarkan

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam IX/Udayana
Tabanan Bali, setelah tamat ditempatkan di Kompi C Batalyon
742/SWY selama dua tahun. Perpindahan penugasan yaitu Korem
162/Wira Bhakti dan selanjutnya Kodim 1606/Lobar sampai dengan
sekarang berpangkat Sertu.
Selama berdinas belum pernah
melaksanakan tugas Operasi Militer dan telah mendapatkan tanda
jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun dan
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
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2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr I Putu Mahardika
Suardana sebagai anak kandungnya, sedangkan dengan Sdri Ni Luh
Kamarini kenal pada tahun 2013 di kantor Pos Ramil Labuapi dan
tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa Terdakwa bertugas di Mataram sejak tahun 1983
sedangkan istrinya sudah meninggal pada tahun 2012 dan anak
Terdakwa (Saksi-2) kuliah di Stikes Majapahit Singaraja atas biaya
dari Terdakwa.
4.
Bahwa Terdakwa pernah mengalami kendala saat membiayai
kuliah Saksi-2 dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk
meminjam uang kuliah kepada Kepala Stikes Singaraja (Bapaka
Sundayana). Terdakwa tidak pernah meminjam uang secara
langsung kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak pernah menyuruh
Saksi-2 untuk meminjam uang dalam rangka menutupi biaya kuliah
Saksi-2 dan nanti akan di bayar oleh Terdakwa. Pembayaran akan
dilakukan setiap bulan dengan gajinya, namun tidak pernah ditepati
oleh Terdakwa karena gaji Terdakwa masih kurang untuk membayar
hutang tersebut.
5. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 pada
tanggal 15 Februari 2013 di Koramil Gerung, pada saat itu Terdakwa
membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk
membayar hutang kepada Saksi-1 dengan cara mencicil dari
sebagian gaji Terdakwa dan Terdakwa akan menjual tanah warisan
di Singaraja untuk biaya kuliah Saksi-2 sampai selesai, serta Saksi-2
sebagai anaknya mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi apabila
calon istri Terdakwa dipertemukan terlebih dahulu dengan Saksi-2.
Saksi-2 dalam pembuatan surat pernyataan tersebut adalah Pelda I
Nyoman Raksa, Peltu I Ketut Sulaksana dan Pelda Syarifuddin serta
diketahui oleh Danramil Kapten Inf Muhammad Hanafi.
6. Bahwa
Terdakwa mengetahui mempunyai hutang kepada
Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak pernah meminjam secara
langsung melainkan meminjam melalui Saksi-2 sebagai anak
kandungnya atas seijin Terdakwa dan Terdakwa belum pernah
membayar hutang kepada Saksi-1.
7. Bahwa tanah di daerah Singaraja merupakan tanah warisan
dari orang tua Terdakwa seluas 700 M2 dan tanah tersebut berupa
tanah kebun tanpa tanaman yang di jaga oleh paman Terdakwa Sdr
I Made Dawet (Saksi-3).
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada
siapa pun, akan tetapi Terdakwa pernah memberikan kuasa kepada
Saksi-2 untuk mengurus sertifikat, dan menjual tanah yang terletak di
Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit, Desa Banjarasem Seririt
Buleleng Bali dnegan SPPT/NOP : 51.08.020.056.011.0027.0 atas
nama Made Dawet Cs. Setelah tanah itu dibagi dengan ahli waris
lainnya sehingga Terdakwa mendapat bagian seluas 799 M2 namun
belum bersertifikat. Uang dari penjualan tersebut akan digunakan
untuk biaya kuliah Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui yang memberikan
biaya hidup dan biaya kuliah Saksi-2 adalah Saksi-1, namun
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Terdakwa pernah menyuruh Saksi-2 untuk mencari pinjaman uang
dan nanti akan dikembalikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa hutang piutang antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak
pernah ada bukti-bukti tertulis dan Terdakwa tidak pernah diberitahu
oleh Saksi-2 bahwa tanah warisnya itu telah laku dijual. Terdakwa
juga pernah datang ke kantor BPN Singaraja dan melakukan
pencegahan
terhadap pembuatan sertifikat tanah waris milik
Terdakwa yang telah di jual karena Terdakwa merasa tidak pernah
menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa
harga jual tanah tersebut.
11. Bahwa Terdakwa saat ini telah menikah lagi dengan Sdri Ketut
Melati dan tinggal di Cakranegara NTB.
12. Bahwa Terdakwa menyesal telah membuat pelarangan atau
mencegah Saksi-1 dalam membuat sertifikat tanah karena Terdakwa
tidak mengetahui jika tanahnya telah dijual oleh Saksi-2.
13. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan telah salah paham
terhadap Saksi-1 sekarang Terdakwa rela dan ikhlas apabila Saksi-1
mensertifikatkan tanah milik Terdakwa yang terletak di Yeh Anakan,
Subak Pangkung Kunyit, Desa Banjarasem Seririt Buleleng Bali
dengan SPPT/NOP : 51.08.020.056.011.0027.0 atas nama Made
Dawet Cs. Sebagai pengganti untuk biaya sekolah Saksi-2 yang
merupakan anak dari Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh
Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :
1).

3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran SPP dan biaya
wisuda Saksi-2 di Stikes Majapahit Singaraja
2). 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari
2013.
3). 1 (Satu) lembar Surat Kuasa antara Sertu Made Sutama
dengan I Putu Agus Mahardika tertanggal 16 Juli 2013.
4) 1 (Satu) lembar surat Jual Beli tanah tertanggal 19 Juli
2013.
5) 1 (Satu) lembar Surat Jual Beli tanah tertanggal 19 Juli
2013
6) 1 (Satu) lembar Surat Pencegahan Pensertifikatan Tanah
yang dibuat oleh Terdakwa yang ditujukan BPN Kab
Buleleng.
Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan
kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai
barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian
dengan
bukti-bukti lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan dan
para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu
dengan lainnya , maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam
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IX/Udayana Tabanan Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 516595 selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY Kompi
C Mataram selama dua tahun. Setelah itu ditugaskan Korem
162/Wira Bhakti selanjutnya ditugaskan di Kodim 1606/Lombok Barat
sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat
Sertu.
2.
Bahwa benar sekira tahun 2008 Terdakwa menyuruh anak
Terdakwa Sdr I Putu Agus Mahardika Suardana (Saksi-2) yang
sudah tamat SMA untuk melanjutkan kuliah di Stikes Majapahit
Singaraja dan akan di biayai oleh Terdakwa. Pada awal perkuliahan
Terdakwa rutin mengirimkan uang untuk biaya hidup sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membayar uang kuliah,
namun berikutnya pembayaran uang kuliah Saksi-2 terhambat dan
Saksi-2 memiliki tunggakan pembayaran SPP.
3.
Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-2 berkenalan dengan Sdri
Ni Luh Kamarini (Saksi-1) melalui hubungan telepon yang dikenalkan
oleh Paman Saksi-2. Paman Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1
dan Saksi-2 masih ada hubungan saudara dari nenek ibu Saksi-2
kemudian Saksi-2 juga mengabarkan perkenalan dengan Saksi-1
kepada Terdakwa. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui
telepon, pada bulan April 2011 Saksi-2 bertemu langsung dengan
Saksi-1 di Singaraja pada saat menghadiri acara potong gigi anak
Saksi-1.
4.
Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa menghubungi
Saksi-1 untuk meminjam uang tunggakan pembayaran kuliah yaitu
DPP dan SPP sampai dengan semester 7 karena jika tidak dilunasi
maka Saksi-2 tidak dapat melanjutkan kuliah sehingga pihak kampus
memberikan cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai dengan Saksi-2
dapat melunasi kuliah.
5.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 , Tardakwa
menyarankan kepada Saksi-2 untuk meminjam uang kepada kepala
Stikes Majapahit (Sdr. Sundayana) untuk membayar tunggakan kuliah,
karena Saksi-2 tidak berani meminjam uang sendiri kemudian
Terdakwa yang kenal dengan Kepala Stikes Majapahit Singaraja
menelepon Sdr. Sundayana untuk meminjam uang guna membayar
tunggakan uang SPP Saksi-2 dan diberikan pinjaman sebesar Rp.
2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
6.
Bahwa benar pinjaman uang dari Kepala Stikes Majapahit
Singaraja belum dapat menutup seluruh tunggakan biaya kuliah, maka
Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 meminjam uang kepada
Saksi-1, sehingga Terdakwa sendiri yang menelepon Saksi-1 untuk
meminta bantuan sambil menangis dan meminta tolong untuk
menyelesaikan permasalahan kuliah Saksi-2 dan Terdakwa berjanji
akan segera mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa dengan
kata-kata “ Mbok tolong saya agar Agus dibantu kuliahnya biaya
tersebut akan tiyang ganti sekitar bulan Desember uang pensiun saya
turun”, sehingga Saksi-1 menjadi percaya dan mau membantu
menyelesaikan permasalahan kuliah Saksi-2 .
7.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mendatangi Kepala Stikes
Majapahit Singaraja untuk membayar tunggakan sebesar Rp.
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2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar seluruh
biaya kuliah yang belum dibayarkan dari semester 8,9 dan 10. Setelah
pembayaran biaya kuliah tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi
Terdakwa untuk memberitahukan jika uang kuliah Saksi-2 telah
Saksi-1 bayarkan sehingga Saksi-1 dapat melanjutkan kuliah lagi.
8.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 , jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh
Saksi-1 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan
Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan
pengeluaran kuliah yang lainnya, sehingga Saksi-1 menghitung uang
yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kuliah Saksi-2 sebesar Rp.
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum termasuk biaya
kehidupan sehari-hari Saksi-2 dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013. Dan sesuai dengan janji Terdakwa pada saat menelepon
Saksi-1 yaitu akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1
pada bulan Desember 2012. Kemudian Saksi-1 menghubungi
Terdakwa guna menjelaskan jumlah uang yang sudah dikeluarkan
oleh Saksi-1 untuk biaya kuliah Saksi-2, namun Terdakwa menjawab
dengan marah dan sering mematikan HP.
9.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 , pada
bulan Februari 2013 Saksi-1 bersama dengan Sdri Lilik Armelia anak
Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemuai Terdakwa di Mataram. Pada
awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai hutang kepada
Saksi-1, namun setelah dipertemukan Saksi-1 menunjukkan buktibukti dihadapan Danramil Gerung sehingga akhirnya Terdakwa
mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan berjanji akan
membayar hutang tersebut secara mencicil setiap bulan yang
dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 15 Februari 2013
yang isinya Terdakwa sepakat menjual tanah warisan di Singaraja
untuk biaya kuliah sampai dengan selesai/wisuda dan sanggup
membayar hutang dengan menyetor sebagian gaji Terdakwa untuk
membayar hutang kepada Saksi-1. Para Saksi dalam pembuatan
Surat Pernyataan yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Terdakwa tersebut
Saksi-2 kemudian meminta tolong kepada sepupu Terdakwa yang ada
di Singaraja untuk menjual tanah warisan Terdakwa. Setelah
ditawarkan ada yang menawar tanah tersebut namun masih rendah
yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kotor atau Saksi-2
masih harus menangung biaya pensertifikatan, namun Saksi-2 tidak
mau. Saksi-2 sepakat melepas dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga
puluh lima juta rupiah) bersih. Kemudian Saksi-2 menawarkan tanah
tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia membeli tanah tersebut
dengan syarat Terdakwa harus datang ke Kantor Desa Banjar Asem
untuk membuat surat jual beli.
11. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa datang ke Kantor Desa
Banjar Asem kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi-2
mendatangi Terdakwa di Mataram untuk meminta tanda tangan Surat
Kuasa Terdakwa kepada Saksi-2 guna mengurus sertifikat,
penandatanganan serta penjualan tanah yang terletak di Yeh Anakan
Subak pangkung kunyit Desa Banjar Asem, Seirit Kab. Buleleng
dengan SPPT/NOP 51.08.020.056.011.-0027.0. A.n. Made Dawet Cs.
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Setelah Surat Kuasa selesai ditandatangani kemudian Saksi-2
kembali ke Singaraja untuk mengurus surat jual beli.
12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 datang menghadap Sdr.
Gede Arya Jana (Saksi-4) Kepala Desa Banjar Asem dengan
membawa surat pernyataan Terdakwa yang dibuat dihadapan atasan
Terdakwa dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Saksi-2 untuk menjual
tanah warisan Terdakwa. Kemuadian Saksi-4 meminta agar Saksi-2
mendatangkan Kelian Dinas Dajan Rurung dan Pengelingsir/Ketua
Keluarga Sdr. Made Dawet (Saksi-3), setelah semuanya datang
menghadap Saksi-4 selanjutnya dibuatkan surat jual beli tanah yang
terletak di Yeh Anakan, Subak pangkung kunyit Desa Banjar Asem,
Seririt Kab. Buleleng dengan SPPT/NOP 51.08.020.056.011.-0027.0.
seluas 700 M2.
13. Bahwa benar sekira tahun 2013 Terdakwa datang ke Kantor
Desa banjar Asem dengan membawa pembeli lagi namun tidak
sempat bertemu dengan Saksi-4. Pada keesokan harinya Terdakwa
datang dan menemui Saksi-4 serta marah-marah kenapa dibuat surat
jual beli, dan Terdakwa mengatakan itu masih haknya, kemudian
dijawab oleh Saksi-4 “Lho kan Bapak sudah membuat surat
pernyataan dihadapan atasan Pak Sutama”, setelah itu Terdakwa
pergi dari kantor Desa Banjar Asem.
14. Bahwa benar pada tahun 2014 dalam program Prona, Saksi-1
dan Sdr. Made Dawet (Saksi-3) Cs mengurus sertifikat tanah ke
Kantor Kepala Desa Banjar Asem dan oleh Kepala Desa diteruskan ke
BPN Singaraja. Dalam proses pengurusan sertifikat tersebut
Terdakwa menghambat dan menghalangi proses tersebut dengan
membuat surat pencegahan penerbitan sertifikat yang ditujukan
kepada Kepala Agraria/Ketua BPN Kab. Buleleng pada tanggal 11
Agustus 2014. Atas perbuatan Terdakwa yang menghalangi
penerbitan sertifikat tersebut, maka sertifikat atas nama Saksi-1 belum
selesai.
15. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 sekitra pukul 10.13
Wita Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-1 yang isinya” Saya
akan tuntut balas siapa yang berani bikin sertifikat karena itu warisan
saya. Saya tidak pernah menjual atau mewariskan kepada pihak
manapun”. Dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.24
Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya ‘ Saya
tidak pernah menjual atau mewariskan kepada siapapun jual tanah
milik warisan saya, mohon maaf atas balasan sya ini gak bisa
menghadiri masih ada tugas di Dinas Militer”. Kemudian pada tanggal
30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirimkan SMS
yang isinya “ Saya akan tuntut balas siapa yang berani bikin sertifikat
karena ini hak warisan saya,saya tidak pernah jual atau mewariskan
kepada pihak manapun, sekali lagi siapa yang menyaksikan surat jual
beli dibawah tanda tangan saya akan tuntut dan saya tidak pernah
menjual ataupun mewariskan tanah itu kepada pihak siapapun sekali
lagi akan saya tuntut”. Atas seluruh SMS yang dikirim oleh Terdakwa
membuat Saksi-1 merasa tahut dan trencam sehingga Saksi-1
mencabut surat permohonan penertiban sertifikat atas tanah yang
dibeli dari Terdakwa.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa
tertipu dan dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan
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permasalahan tersebut ke DenpomIX/3 Singaraja pada tanggal 23
Juni 2015.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah membuat pelarangan
atau mencegah Saksi-1 dalam membuat sertifikat tanah karena
Terdakwa tidak mengetahui jika tanahnya telah dijual oleh Saksi-2.
18. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengatakan telah salah
paham terhadap Saksi-1 namun Terdakwa sadar rela dan ikhlas
apabila Saksi-1 mensertifikatkan tanah milik Terdakwa yang terletak
di Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit, Desa Banjarasem Seririt
Buleleng Bali dengan SPPT/NOP : 51.08.020.056.011.0027.0 atas
nama Made Dawet Cs.
sebagai pengganti untuk biaya sekolah
Saksi-2 yang merupakan anak dari Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menaggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur
Militer mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun demikian
Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2.
Bahwa mengenai
pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam
Putusan.

Menimbang

:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan Alternatif yaitu :
Alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP
Atau
Alternatif ke dua : Pasal 372 KUHP
Atau
Alternatif ke tiga : Pasal 335 KUHP

Menimbang

..
Menimbang :

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan
persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka
sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan memilih salah
satu Pasal dari dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta-fakta
dipersidangan, Oleh karena
itu
Majelis Hakim memilih untuk
membuktikan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif
Pertama.
Bahwa dakwaan Oditur Militer Alternatif pertama mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu

: “Barang siapa”

Unsur kedua

: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga

: “Dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
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supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang”.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif
pertama
tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:
Unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut
:
Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan
pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa adalah
setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai
subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab.
artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara
hokum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk
yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit
TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas
aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas
perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku
sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah
diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44
KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya
terganggu karena penyakit.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti
lain di persidangan diperoleh -fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam
IX/Udayana Tabanan Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP. 516595 selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY Kompi
C Mataram selama dua tahun. Setelah itu ditugaskan Korem
162/Wira Bhakti selanjutnya ditugaskan di Kodim 1606/Lombok Barat
sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat
Sertu.
2.
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/ 07/ III /2016
tanggal 18 Maret 2016 bahwa benar yang diajukan kepersidangan
adalah Terdakwa I Made Sutama Sertu Nrp. 516595.
3.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini,Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan
pangkat Sertu Nrp. 516595 maka dalam kapasitas status Terdakwa
tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana
umum,selain ketentuan Hukum Pidana Militer .
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan
mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
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Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara
hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
Hakim
berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.
Menimbang :

Unsur Kedua ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
Bahwa “dengan maksud” adalah pengganti kesengajaan
maupun sebagai pernyataan tujuan, yang meperlihatkan adanya
kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku
/Terdakwa.
Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah
menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta
akibatnya.
-

Di tinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :
a.

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan
suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya
menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi
bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam
pidana.

b.

Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai
sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan
suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika
(hanya) menghendaki tindakannya.

c.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya
adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti
terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan
pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud “ menguntungkan diri sendiri atau
orang lain “ , oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh
unsur “Dengan sengaja” atau
“Dengan maksud” maka untuk
mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau
kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara
melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang
bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang
dilindungi hak orang lain.
Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365
BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai
dengan hukum” beintikan :
a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember
1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
(hukum/si pelaku/Petindak menurut UU.
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c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
masyarakat.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh -fakta sebagai berikut :

1.
Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa
menghubungi Saksi-1 untuk meminjam uang tunggakan pembayaran
kuliah yaitu DPP dan SPP sampai dengan semester 7 karena jika
tidak dilunasi maka Saksi-2 tidak dapat melanjutkan kuliah sehingga
pihak kampus memberikan cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai
dengan Saksi-2 dapat melunasi kuliah.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 , Tardakwa
menyarankan kepada Saksi-2 untuk meminjam uang kepada kepala
Stikes Majapahit (Sdr. Sundayana) untuk membayar tunggakan
kuliah,karena Saksi-2 tidak berani meminjam uang sendiri kemudian
Terdakwa yang kenal dengan Kepala Stikes Majapahit Singaraja
menelepon Sdr. Sundayana untuk meminjam uang guna membayar
tunggakan uang SPP Saksi-2 dan diberikan pinjaman sebesar Rp.
2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
3.
Bahwa benar pinjaman uang dari Kepala Stikes Majapahit
Singaraja belum dapat menutup seluruh tunggakan biaya kuliah, maka
Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi1, sehingga Terdakwa sendiri yang menelepon Saksi-1 untuk meminta
bantuan sambil menangis dan meminta tolong untuk menyelesaikan
permasalahan kuliah Saksi-2 dan Terdakwa berjanji akan segera
mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa dengan kata-kata “
Mbok tolong saya agar Agus dibantu kuliahnya biaya tersebut akan
tiyang ganti sekitar bulan Desember uang pensiun saya turun”,
sehingga Saksi-1 menjadi percaya dan mau membantu
menyelesaikan permasalahan kuliah Saksi-2 .
4.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mendatangi Kepala Stikes
Majapahit Singaraja untuk membayar tunggakan sebesar Rp.
2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar seluruh
biaya kuliah yang belum dibayarkan dari semester 8,9 dan 10. Setelah
pembayaran biaya kuliah tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi
Terdakwa untuk memberitahukan jika uang kuliah Saksi-2 telah Saksi1 bayarkan sehingga Saksi-1 dapat melanjutkan kuliah lagi.
5.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 , jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh
Saksi-1 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan
Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan
pengeluaran kuliah yang lainnya, sehingga Saksi-1 menghitung uang
yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kuliah Saksi-2 sebesar Rp.
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum termasuk biaya
kehidupan sehari-hari Saksi-2 dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013. Dan sesuai dengan janji Terdakwa pada saat menelepon
Saksi-1 yaitu akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1
pada bulan Desember 2012. Kemudian Saksi-1 menghubungi
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Terdakwa guna menjelaskan jumlah uang yang sudah dikeluarkan
oleh Saksi-1 untuk biaya kuliah Saksi-2, namun Terdakwa menjawab
dengan marah dan sering mematikan HP.
6.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 , pada
bulan Februari 2013 Saksi-1 bersama dengan Sdri Lilik Armelia anak
Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemuai Terdakwa di Mataram. Pada
awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai hutang kepada
Saksi-1, namun setelah dipertemukan Saksi-1 menunjukkan buktibukti dihadapan Danramil Gerung sehingga akhirnya Terdakwa
mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan berjanji akan
membayar hutang tersebut secara mencicil setiap bulan yang
dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 15 Februari 2013
yang isinya Terdakwa sepakat menjual tanah warisan di Singaraja
untuk biaya kuliah sampai dengan selesai/wisuda dan sanggup
membayar hutang dengan menyetor sebagian gaji Terdakwa untuk
membayar hutang kepada Saksi-1. Para Saksi dalam pembuatan
Surat Pernyataan yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-4) dan Pelda Syarifudin.
7.
Bahwa benar dengan adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan
terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya kemudian meminjamkan
uang kepada Terdakwa untuk pembayaran kuliah Saksi-2 sebesar
Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah), maka apa yang menjadi
maksud, dan kehendak atau kesengajaan dari Terdakwa sudah
Terwujud.
8.
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1
menderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta
rupiah ) dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.
Menimbang:

-

Unsur keempat : “Dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan
yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak
disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku
menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan
bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah
beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi
keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi
orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya
sebagai suatu yang benar.
Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah
bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan
tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan
kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si
korban.
Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung
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merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban
melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri
sendiri tanpa paksaan.
Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalau
pembayaran itu terjadi secara lansgung. Juga penyerahan itu terjadi
secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang
dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yang
mempunyai nilai ekonomi.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa menghubungi
Saksi-1 untuk meminjam uang tunggakan pembayaran kuliah yaitu
DPP dan SPP sampai dengan semester 7 karena jika tidak dilunasi
maka Saksi-2 tidak dapat melanjutkan kuliah sehingga pihak kampus
memberikan cuti pendidikan kepada Saksi-2 sampai dengan Saksi-2
dapat melunasi kuliah.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 , Tardakwa
menyarankan kepada Saksi-2 untuk meminjam uang kepada kepala
Stikes Majapahit (Sdr. Sundayana) untuk membayar tunggakan
kuliah,karena Saksi-2 tidak berani meminjam uang sendiri kemudian
Terdakwa yang kenal dengan Kepala Stikes Majapahit Singaraja
menelepon Sdr. Sundayana untuk meminjam uang guna membayar
tunggakan uang SPP Saksi-2 dan diberikan pinjaman sebesar
Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
3.
Bahwa benar pinjaman uang dari Kepala Stikes Majapahit
Singaraja belum dapat menutup seluruh tunggakan biaya kuliah,
maka Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 meminjam uang kepada
Saksi-1, sehingga Terdakwa sendiri yang menelepon Saksi-1 untuk
meminta bantuan sambil menangis dan meminta tolong untuk
menyelesaikan permasalahan kuliah Saksi-2 dan Terdakwa berjanji
akan segera mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa dengan
kata-kata “ Mbok tolong saya agar Agus dibantu kuliahnya biaya
tersebut akan tiyang ganti sekitar bulan Desember uang pensiun saya
turun”, sehingga Saksi-1 menjadi percaya dan mau membantu
menyelesaikan permasalahan kuliah Saksi-2 .
4.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mendatangi Kepala Stikes
Majapahit Singaraja untuk membayar tunggakan sebesar Rp.
2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar seluruh
biaya kuliah yang belum dibayarkan dari semester 8,9 dan 10. Setelah
pembayaran biaya kuliah tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi
Terdakwa untuk memberitahukan jika uang kuliah Saksi-2 telah
Saksi-1 bayarkan sehingga Saksi-1 dapat melanjutkan kuliah lagi.
5.
Bahwa benar menurut keterangan saksi-1 yang diperkuat oleh
keterangan Saksi-2 , jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi1 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan
Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan
pengeluaran kuliah yang lainnya, sehingga Saksi-1 menghitung uang
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yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kuliah Saksi-2 sebesar
Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum termasuk
biaya kehidupan sehari-hari Saksi-2 dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013. Dan sesuai dengan janji Terdakwa pada saat menelepon
Saksi-1 yaitu akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1
pada bulan Desember 2012. Kemudian Saksi-1 menghubungi
Terdakwa guna menjelaskan jumlah uang yang sudah dikeluarkan
oleh Saksi-1 untuk biaya kuliah Saksi-2, namun Terdakwa menjawab
dengan marah dan sering mematikan HP.
6.
Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 , pada
bulan Februari 2013 Saksi -1 bersama dengan Sdri Lilik Armelia anak
Saksi-1 dan Saksi-2 datang menemuai Terdakwa di Mataram. Pada
awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai hutang kepada
Saksi-1, namun setelah dipertemukan Saksi-1 menunjukkan
bukti-bukti dihadapan Danramil Gerung sehingga akhirnya Terdakwa
mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan berjanji akan
membayar hutang tersebut secara mencicil setiap bulan yang
dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 15 Februari 2013
yang isinya Terdakwa sepakat menjual tanah warisan di Singaraja
untuk biaya kuliah sampai dengan selesai/wisuda dan sanggup
membayar hutang dengan menyetor sebagian gaji Terdakwa untuk
membayar hutang kepada Saksi-1. Para Saksi dalam pembuatan
Surat Pernyataan yaitu Pelda I Nyoman Raksa, Peltu I Ketut
Sulaksana (Saksi-5) dan Pelda Syarifudin.
7.
Bahwa benar dengan adanya janji Terdakwa kepada Saksi-1
bahwa Terdakwa akan membayar kembali biaya yang dikeluarkan
oleh Saksi-1 untuk biaya kuliah Saksi-2 dengan cara mencicil gaji tiap
bulan dan membayar dengan uang pensiun Terdakwa sehingga
Saksi-1 percaya dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa
namun setelah Saksi-1 membayar semua biaya kuliah Saksi-2
ternyata Terdakwa tidak mau membayar / mencicil dengan gajinya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ke-3 “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.
Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378
KUHP.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan
di persidangan,
Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar
pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa harus dipidana.

41
Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena
Terdakwa mempunyai sifat ingin mencari keuntungan dengan cara
mudah dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan
orang lain dengan jalan melanggar hukum.
2.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada
hakekatnya karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk
membiayai Saksi-2 ( sdr. Putu Agus Mahardika Suardana ) yang
merupakan anak dari Terdakwa yang masih kuliah di STIKES
sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 untuk biaya
kuliah dan akan dibayar dengan cara mengangsur gaji Terdakwa tiap
bulannya namun kenyataannya sampai sekarang belum dibayar, hal
ini menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai
seorang Prajurit TNI.
3.
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan
orang lain yaitu Saksi-1( sdr.Ni Luh kamarini ) yang telah
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta
rupiah ) dan sampai sekarang belum dilunasi oleh Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .Oleh karena
itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam
perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
Terdakwa menyesali perbuatannya.
Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 ( Sdr. Ni Luh
Kamarini ) dengan cara mengihlaskan tanah Terdakwa untuk
disertifikatkan Saksi-2 sebagai pengganti uang Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :
Menimbang :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Satuan .

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang
dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan terhadap
Terdakwa dengan mempertimbangkan sifat hakekat , hal yang
memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :
Bahwa setelah melihat itikat baik Terdakwa dipersidangan yang
menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengihlaskan tanah warisan
miliknya yang terletak di daerah Yeh Anakan, Subak Pangkung Kunyit,
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Desa Banjarasem Seririt Buleleng Bali dengan SPPT/NOP :
51.08.020.056.011.0027.0 atas nama Made Dawet Cs. seluas 700 m2
diberikan kepada Saksi-1 ( Ni Luh kamarini ) untuk disertifikatkan
sebagai pengganti biaya sekolah anak Terdakwa yaitu ( Sdr. Putu Agus
Mahardika Suardana ) dan Terdakwa juga menyadari dan menyesal
atas perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerenggangan
hubungannya terhadap Saksi-2 padahal Terdakwa dan Saksi-2 masih
ada hubungan keluarga yaitu nenek isteri Terdakwa kakak adik dengan
nenek Saksi-2 ( Ni Luh kamarini ) , atas kejadian ini Saksi-2 juga telah
memaafkan Terdakwa dan perkara ini timbul karena komunikasi antara
Terdakwa dan Saksi-2 kurang lancar dan sekarang sudah terjadi
perdamaian sehingga tidak akan diperpanjang lagi kejadian tersebut.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim
berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer telalu berat
sehingga perlu dipertimbangkan ,
mengingat Terdakwa sekarang
sedang menjalani masa persiapan pensiun dan bulan Januari 2017
Terdakwa sudah menjalani pensiun selain itu Terdakwa juga sedang
merawat isterinya yang sedang mengalami struk sehingga membutuhkan
perawatan dan dukungan baik moril maupun materiil dari Terdakwa .
Menimbang :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri
Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan
memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa pidana
bersyarat akan lebih baik dan lebih bijak dijatuhkan pada diri Terdakwa
dari pada Terdakwa harus
menjalani pidana dilembaga
Pemasyarakatan , hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan
Militer.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat lebih baik
Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dijatuhkan kepada Terdakwa
sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana bersyarat tersebut
namun jenis pidana bersyarat tersebut adalah merupakan juga jenis
hukuman dan
bukan merupakan suatu pembebasan atau
pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu
dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih bisa bersabar untuk
memperbaiki diri selama masa percobaan tersebut

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
1).
2).
3).
4)

2 (dua) lembar rincian Tunggakan SPP dan DPP an. Sdr
Agus Mahardika dari STIKES.
3 (tiga) lembar kwitansi dan bukti pembayaran SPP dan
biaya wisuda Saksi-2 di STIKES Majapahit Singaraja.
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari
2013.
1 (Satu) lembar Surat Kuasa antara Sertu Made Sutama
dengan I Putu Agus Mahardika tertanggal 16 Juli 2013.
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5)
6)

1 (Satu) lembar Surat Juali Beli tanah tertanggal 19 Juli
2013
1 (Satu) lembar Surat Pencegahan Pensertifikatan Tanah
yang dibuat oleh Terdakwa yang ditujukan BPN Kab
Buleleng.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak
semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan
berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka barang
bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat

:

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Undang-undang No.
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Made Sutama,
Sertu, NRP.516595, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penipuan “
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
-

Pidana

: Penjara selama 3 ( tiga ) bulan dengan masa
percobaan selama 5 ( lima ) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah
dijalani kecuali jika dikemudian hari ada
putusan Hakim yang menentukan lain
disebabkan karena Terpidana melakukan
suatu perbuatan pidana atau melakukan
pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana
tercantum dalam pasal 5 Undang-undang
Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukuman
Disiplin
Prajurit
TNI
sebelum
masa
percobaan habis .

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat :
1).
2).
3).
4)
5)
6)

2 (dua) lembar rincian Tunggakan SPP dan DPP an. Sdr
Agus Mahardika dari STIKES.
3 (tiga) lembar kwitansi dan bukti pembayaran SPP dan
biaya wisuda Saksi-2 di STIKES Majapahit Singaraja.
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari
2013.
1 (Satu) lembar Surat Kuasa antara Sertu Made Sutama
dengan I Putu Agus Mahardika tertanggal 16 Juli 2013.
1 (Satu) lembar Surat Jual Beli tanah tertanggal 19 Juli
2013
1 (Satu) lembar Surat Pencegahan Pensertifikatan Tanah
yang dibuat oleh Terdakwa yang ditujukan BPN Kab
Buleleng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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4. Membebankan biaya perkara
Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

kepada

Terdakwa

sebesar

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH,SH. LETKOL CHK (K)
NRP 11980035580769, sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR
CHK, NRP 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H, M.H, KAPTEN LAUT (KH)
16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer DWI KRISNAWATI, SH, M.Sc KAPTEN CHK (K) NRP 11040015141281, dan
Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, SH LETTU SUS NRP 541692 dihadapan
Terdakwa dan Umum.

HAKIM KETUA
Cap/ttd
.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK, NRP 581744

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H, M.H,
KAPTEN LAUT (KH) 16762/P
PANITERA
Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

