PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 21-K / PM.III-14 / AD / VI / 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 Wayan Sukada.
Kapten Caj / 635593.
Kaurdal Pendam IX/Udayana.
Pendam IX/Udayana.
Badung, 27 Maret 1969.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali.

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

:

Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-08 / A
-08 / III / 2016, tanggal 31 Maret 2016.

Memperhatikan

:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana
selaku Papera Nomor Kep/323/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / V / 2016
tanggal 24 Mei 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim / 22 / PM.III-14 / AD / VI / 2016 tanggal
6 Juni 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid
/ 22 / PM.III-14 / AD / VI /2016 tanggal 6 Juni 2016.

4.
Mendengar

:

Surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 /
V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
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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 8 (delapan) bulan.

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

3)

Surat kepada Pangdam IX/Udayana dari Agus
Ubud.
1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa
kepada Sdr. Dewa Ngurah.
1 (satu) lembar Cek BCA No CB 725476 dengan
jumlah uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu
milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga
palsu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.15.000,-( lima belas ribu rupiah)
2.
Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang
diajukan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Dari fakta–fakta yang terungkap dalam persidangan
sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, kami akan mengkaji
dan menganalisa apakah telah terpenuhi unsur- unsur tindak
pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Surat Dakwaan, dalam
hal ini ijinkanlah kami berbeda pendapat dengan Oditur, namun
semuanya itu bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran
yang hakiki dan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah :
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 dan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang”.
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Dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur- unsur
tindak pidana tersebut akan kami uraikan fakta-faktanya sebagai
berikut :
Unsur kesatu : “Barang siapa“
Unsur “Barang siapa“ kami selaku Penasehat Hukum sependapat
dengan Oditur Militer sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat
dengan unsur kedua yang di uraikan oleh oditur militer dalam
tuntutannya. Dalam unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat
antara penasehat hukum dengan mengenai fakta hukum yang
terungkap di persidangan:
1.

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta Uang

kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta), permintaan uang tersebut
adalah dari sdr. Dewa Ngurah kepada Saksi 2 (Agus),
yang kemudian oleh Saksi Agus Wisnu dititipkan kepada
Terdakwa, karena Saksi Agus Wisnu hanya percaya kepada
Terdakwa, Saksi Agus Wisnu tidak mau berhubungan
langsung dengan Sdr. Dewa Ngurah. Kemudian uang
tersebut di serahkan oleh Saksi- 2 secara bertahap yaitu yang
pertama di serahkan bersama pamanya Sdr. Polos uang sejumlah
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah menyerahkan
uang tersebut keduanya pulang, namun berapa menit kemudian
pamanya Saksi- 2 (Sdr. Polos) datang kembali ke rumah Terdakwa
dan meminta uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dengan alasan untuk membayar cicilan LPD, pada
saat itu Terdakwa percaya dan menyerahkan kembali kepada Sdr.
Polos uang yang di minta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah). Satu minggu kemudaina Saksi- 2 bersama Sdr. Polos
menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah), uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di
depan BCA Denpasar, Setelah keduanya pergi kemudian Sdr.
Polos kembali lagi menemuin Terdakwa dan meminta uang
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan
alasan untuk membayar cicilan LPD dan Terdakwa memberikan
uang tersebut kepada Sdr. Polos.
2.
Bahwa Terdakwa menerima uang seluruhnya dari Saksi- 2
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena uang
sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) di minta kembali
oleh pamnya Saksi- 2 yang bernama Sdr. Polos. Kemudian uang
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tersebut oleh
Terdakwa di serahkan kepada Sdr. Dewa Ngurah.
3.
Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan juga
menjelaskan, sebenarnya Terdakwa sudah sejak awal akan
mengembalikan uang dari Saksi 2 (Agus) akan tetapi dengan
syarat agar Saksi 2 membawa pamanya atas nama Sdr. Polos, hal
ini dikarenakan Saksi atas nama Polos telah membawa uang
sebesar Rp. 75.000.000,- yang diambil setelah penyerahan uang
oleh Saksi 2 dan pamanya. Akan tetapi permintaan Terdakwa
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tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Saksi 2 untuk mengajak pamanya
atas nama Pak Polos mengambil uang di Terdakwa, diakrenakan
bahwa Saski atas nama Parwata (ojo) telah melarikan diri dari
rumahnya dan sampai dengan saat ini belum diketemukan. Oleh
karena itulah Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada
Saksi 2 sampai dengan di selesaikan secara kekeluargaan di
Pendam IX/Udayana.
4.
Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan di dalam fakta
persidangan yaitu Terdakwa malah yang dirugikan atas

seluruh perkara yang terjadi ini, hal ini dikarenakan
bahwa Saksi atas nama Pak Polos telah membawa
uang sebesar Rp. 75.000.000,- dan Terdakwa telah
mengembalikan uang secara utuh kepada Saksi 2 Agus sebesar
Rp. 175.000.000,- sehingga Terdakwa dalam hal ini telah
mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- hal ini dikarenakan
bahwa Saksi atas nama Polos sampai dengan saat ini tidak
diketahui keberadaannya dan belum mengambalikan uang yang
diambil kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-

dengan demikian Terdakwa juga mengalami kerugian
dalam terjadinya perkara ini baik materiil maupun
moriil.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan faktafakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka
Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan.
Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang”.
Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat
dengan unsur ketiga yang disampaikan oleh Oditur Militer,
sehingga penasehat hukum perlu menguraikan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, diantaranya sebagai berikut:
1.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Wisnu Artawa
(Saksi- 2) sejak bulan Nopember 2012 pada waktu malam hari di
Rumah dinas Terdakwa, yang pada awalnya di kenalkan oleh Pak
Ojo yang sudah di kenal oleh Terdakwa. Kedatangan Terdakwa
beserta pamanya yang bernama Polos dengan maksud untuk
meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu untuk
pencalonan CPNS Kemenkumham karena Saksi- 2 sedang
mendaftar di kemenkumham Denpasar namun saksi- 2 tidak lulus
seleksi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa

membantu namun Saksi- 2 bersih keras untuk bisa
dibantu, karena Saksi- 2 memaksa akhirnya
Terdakwa berusaha untuk membantunya.
2.
Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dewa
Ngurah melalui Hand Phone dan meminta untuk
berbicara langsung dengan Saksi Agus, kemudian
Saksi Agus meminta tolong secara langsung kepada
Sdr. Dewa Ngurah supaya membantu Saksi- 2 untuk
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masuk CPNS Kemenkumham, kemudian

Sdr. Dewa
Ngurah bisa mambantunya dan Sdr. Dewa Ngurah mengatakan
kepada Terdakwa bahwa akan mengurus sampai ke Jakarta
(Kemenkumham Pusat) dan Sdr. Dewa Ngurah meminta Saksi
agus untuk menyiapkan uang Sebesar Rp. 175.000.000,-, Sdr.
Dewa Ngurah menyampaikan juga kepada Terdakwa bahwa
dalam dua minggu aka ada pemanggilan kepada Saksi- 2 untuk
bekerja di Kemenkumham. Hal tersebut Terdakwa samapaikan
kepada Saksi- 2.
3.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Uang

kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta) adapaun permintaan uang itu
terjadi antara dari sdr. Dewa Ngurah kepada Saksi 2
Agus pada saat pembicaraan melalui Hand Phone,
yang kemudian oleh Saksi Agus Wisnu dititipkan kepada
Terdakwa, karena Saksi Agus Wisnu hanya percaya kepada
Terdakwa, Saksi Agus Wisnu tidak mau berhubungan langsung
dengan Sdr. Dewa Ngurah. Kemudian uang tersebut di serahkan
oleh Saksi- 2 secara bertahap yaitu yang pertama di serahkan
bersama pamanya Sdr. Polos uang sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut
keduanya pulang, namun berapa menit kemudian pamanya Saksi2 (Sdr. Polos) datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminta
uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dengan alasan untuk membayar cicilan LPD, pada saat itu
Terdakwa percaya dan menyerahkan kembali kepada Sdr. Polos
uang yang di minta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). Satu minggu kemudaina Saksi- 2 bersama Sdr. Polos
menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah), uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di
depan BCA Denpasar, Setelah keduanya pergi kemudian Sdr.
Polos kembali lagi menemuin Terdakwa dan meminta uang
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan
alasan untuk membayar cicilan LPD dan Terdakwa memberikan
uang tersebut kepada Sdr. Polos.
4.
Bahwa Terdakwa menerima uang seluruhnya dari Saksi- 2
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena uang
sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) di minta kembali
oleh pamnya Saksi- 2 yang bernama Sdr. Polos. Kemudian uang
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tersebut oleh
Terdakwa di serahkan kepada Sdr. Dewa Ngurah.
5.
Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah
disampaikan diatas terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah

menjanjikan atau memakai nama palsu dengan
rangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi 2
Agus untuk masuk menjadi CPNS di Kemenkumham,
justru Saksi 2 Agus sendirilah yang dating ke rumah Terdakwa
untuk meminta dibantu dan Terdakwa sudah menjawab tidak bias
membantu akan teteapi Saksi 2 Agus memaksa untuk bias
dibantu, kemudian Terdakwa menelponkan langsung

Sdr. Dewa Ngurah melalui Hnd Phone agar Saksi2
Agus berbicara langsung kepada Sdr. Dewa Ngurah
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dan keduanya telah berbicara langsung termasuk
uang sebesar Rp. 175.000.000,- itu muncul dari
pembicaraan antara Sdr. Dewa Ngurah dengan Saksi
2 Agus, bukan dari pembicaraan Terdakwa dan Saksi
2 Agus.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan faktafakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka
Unsur Kedua : “Dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang”. tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Majelis Hakim Militer yang Terhormat,
Oditur Militer yang kami hormati.
Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 31 Tahun
1997 tentang Peradilan militer dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yaitu
Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau
menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung
tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik
lisan maupun tertulis. Dalam perkara ini Saksi-1 (Mayor Oberan
Tandirerung) sebagai pelapor sudah menyimpang dari ketentuan
hukum acara. Keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 yang
dibacakan di persidangan berdasarkan BAP dari POM, Saksi-1
tidak mengetahui sama sekali atau dengan kata lain Saksi-1 tidak
pernah mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau
mendengar secara langsung perbuatan pemalsuan yang diduga
dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Saksi-1 mendengar adanya
perbuatan tersebut pada saat menjelang perdamaian di kantor
pendam IX/Udayana.
Bahwa Saksi-1 melaporkan perkara ini atas dasar perintah, bukan
berdasarkan atas sepengetahuan dari Saksi-1 sendiri, oleh

karenanya patut kita untuk bertanya ada kepentingan
apa dalam perkara ini sampai dipermsalahkan seperti
ini. Sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan
cenderung dipaksakan. Sesuai uraian diatas, hak atas
laporan yang dilakukan telah menyimpang dari hukum acara, oleh
karenanya laporan polisi yang dibuat oleh Polisi Militer dalam
perkara ini seharusnya dinyatakan tidak sah.
Majelis Hakim Militer yang Terhormat,
Oditur Militer yang kami hormati,
Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas,
kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan delik “Barang
Siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang” ini tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan.
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Atas dasar uraian yang kami ungkapkan di atas, maka kami
selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa

Tuntutan Oditur tidak dapat dibuktikan, bahkan
dakwaan yang diajukan Oditur Militer terlihat tidak
cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan suatu
perbuatan pidana. Selain itu dalam sistem Pembuktian Hukum
Pidana, Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak dapat
dibuktikan maka perbuatan tersebut BUKAN MERUPAKAN
SUATU PERBUATAN PIDANA dan kami selaku Penasehat
Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena delik ini tidak
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
Majelis Hakim Militer yang Terhormat,
Oditur Militer yang kami hormati,
Bahwa perlu kita ketahui bersama didalam Tuntutan yang
diajkan oleh oditur Militer di dalam persidangan bahwa dapat kita
dengar dan lihat bersama bahwa Oditur dalam melakuakan

penututanya dalam pertimbangan hal-hal yang
meringankan Terdakwa hanya mempertimbangkan
satu hal saja bahwa Terdakwa belum pernah
dihukum sebelumnya. Padahal di fakta persidangan banyak
sekali hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk
meringankan Terdakwa salah satunya adalah bahwa

Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.
175.000.000,- kepada Saksi 2 Agus Wisnu secara
utuh, akan tetapi Oditur tidak melihat sediikitpun niat
baik dari Terdakwa tersebut dan masih banyak lagi hal-hal
yang meringankan diri Terdakwa yang akan kami uraikan diakhir
pembelaan ini. Kemudian kami juga akan menanyakan
bagaimana kredibilitas seorang Oditur Militer dalam
perkara ini dalam melaksanakan tugas nya untuk menghadirkan
para saksi di persidangan. Bisa kita lihat bersama bahwa Saksi

Mahkota atau Saksi yang dirugikan dalam perkara ini
yaitu Saksi 2 Agus Wisnu Artawan tidak bisa
dihadirkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini. Lalu
bagaimana profesionalisme seorang oditur yang selalu diterapkan
dalam hal menghadirkan saksi dipersidangan perlu dipertanyakan
kepada Oditur Militer.
Bahwa sebelum masuk pada bagian akhir pembelaan kami
ini, ijinkanlah kami menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat
dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan
yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagai berikut :
a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman
disiplin sebelumnya.
b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak
berbelit-belit.
c. Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.
d. Terdakwa merupakan tulang punggung satuan yang memiliki
kinerja yang baik dan keahlian khusus dibidang urusan dalam.
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f. Surat dari Komandan Satuan Terdakwa perihal Rekomendasi
keringanan hukuman a.n Kapten Caj I Wayan Sukada NRP
635593 Nomor B/376/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
g. Adanya surat pernyataan dari Saksi 2 (Agus Wisnu) yang pada
intinya tidak menuntut secara hukum dan telah memaafkan
Terdakwa. (Terlampir)
h. Adanya surat pernyataan dari dari Kepala Banjar Dinas Sriteja
Ubud yang menerangkan bahwa memang benar Sdr. Polos telah
meninggalkan rumah semenjak terjadinya perkara ini dan sampia
dengan saat ini belum kembali atau diketemukan keberadaannya.
(Terlampir)
i. Adanya surat keterangan dari Kepala Banjar Dinas Sriteja Ubud
yang menerangkan bahwa warganya yang bernama Sdr. Agus
Wisnu Artawan tidak pernah membuat surat pengaduan kepada
Panglima Kodam IX/Udayana terhadap terjadinya perkara ini, hal
ini didasarkan pada pengakuan yang dinyatakan oleh Sdr. Agus
Wisnu Artawan sendiri kepada Kepala Banjar Dinas Sriteja Ubud.
(Terlampir)
j. Adanya surat pernyataan pengembalian uang dari Terdakwa
kepada saksi 2 (Agus) sebesar Rp. 175.000.000,- yang dibuat
dihadapan Komandan Satuan dan disaksikan oleh para
saksi.(Terlampir dalam BAP).
Majelis Hakim Militer yang Terhormat,
Oditur Militer yang kami hormati,
Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya
tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal 378
KUHP, sehingga dalam persidangan dimana salah satu unsur tidak
terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan
kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan
memutuskan :
1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, seraya :
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum
(Vrijspraak).
3. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat
dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan
yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex
aequo et bono).
Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum
Terdakwa kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia dan
Oditur Militer yang kami hormati. Atas perkenan dan
pertimbangannya kami ucapkan rasa hormat dan terima kasih
semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan
memberi petunjuk kepada kita semua.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan didepan persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :
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Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak
pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan
khususnya pembuktian unsur ke-2 ”Dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum” dan Unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu
dengan tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang” yang menurut Penasehat
Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
dengan mengungkapkan fakta menurut versi Penasehat Hukum
Terdakwa yang tidak perlu kiranya Oditur tuliskan/ salin lagi dalam
Replik ini.
Bahwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa juga
mempersoalkan tentang pelapor dalam perkara Terdakwa adalah
Saksi-3 (Mayor Inf Oberan Tandirerung), sebagai pelapor sudah
menyimpang dari ketentuan hukum acara. Saksi-3 tidak
mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
kepada Saksi-4 (Sdr Agus Wisnu Artawan) tetapi Saksi- 3 hanya
mendegar adanya perbuatan tersebut pada saat menjelang
adanya perdamaian di kantor Pendam IX/Udayana. Saksi-3
melaporkan perkara ini atas dasar perintah, bukan berdasarkan
atas sepengetahuan dari Saksi-3 sendiri dan perkara cenderung
dipaksakan.
Sidang Pengadilan Yth.
Bahwa
setelah
mendengar
dan
mempelajari
pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
pembuktian
Unsur
ke-2
”Dengan
maksud
untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami Oditur
Militer tidak sependapat dengan alasan maupun fakta yang
dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya
dan kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah sama “dengan
sengaja” dan dapat diartikan segala perbuatan yang dilakukan
oleh si pelaku adalah dikehendaki dan diinsafi terjadinya suatu
tindakan beserta akibatnya.
Bahwa yang dimaksud dengan menguntunngkan diri sendiri
atau orang lain maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus
dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari pelaku dan tidak
dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan
atau tidak, namun jika yang diperas itu merasa dirugikan maka hal
ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.
Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si
pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi
oleh hukum.
Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah
sumpah, yang dikaitkan alat bukti yang diajukan ke depan sidang,
ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :
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1.
Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2012 Sdr Agus
Wisnu Artawan (Saksi-4) mengikuti seleksi CPNS Kemenkumham
di Denpasar tetapi tidak lulus. Kemudian Saksi-4 diberitahu oleh
Sdr I Nyoman Parwata (Saksi-5) alias Pak Ojo bahwa Kapten Caj I
Wayan Sukada (Terdakwa) bisa membantu mengurus
memasukkan menjadi CPNS Kemenkumham namun dengan
syarat harus menyediakan sejumlah uang secara tunai.
2.
Bahwa benar kemudian masih pada bulan Desember 2012
Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Sdr Komang alias Pak Polos yang
merupakan paman Saksi-4 menemui Terdakwa di rumah
Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali. Setelah
bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan
kepada Terdakwa agar Saksi-4 dibantu masuk menjadi CPNS
Kemenkumham Denpasar. Kemudian Terdakwa bertanya kepada
Saksi-4 “Mau nyari kerja dimana“ Dijawab oleh Saksi-4 “Kalau bisa
maunya saya tetap di Kemenkumham“, Kemudian Terdakwa
mengatakan “Oh ya sudah pernah ikut tes?“ dijawab oleh Saksi-4
“Sudah tapi tidak lulus“. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4
untuk menyiapkan nomor pendaftaran dan surat-surat lamaran
yang terdahulu saat Saksi-4 pernah mengikuti seleksi di
Kemenkumham serta Terdakwa menyuruh Saksi-4 menyiapkan
uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta
rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4
masuk menjadi CPNS Kemenkumham disusulkan melalui jalur
belakang.
3.
Bahwa benar Saksi-4 saat bertemu dengan Terdakwa
tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-4 jika nanti
Saksi-4 tidak lulus menjadi CPNS Kemenkumham uang Saksi-4
akan dikembalikan utuh dan Saksi-4 percaya apa yang dikatakan
oleh Terdakwa tersebut, tetapi Saksi-4 belum memiliki uang
sebanyak itu sehingga Saksi-4 meminta waktu kepada Terdakwa
selama satu bulan untuk menyiapkan uang tersebut. Kemudian
Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-4 jika dalam waktu
dua minggu Saksi-4 sudah menyerahkan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka Saksi-4
bisa mulai bekerja dan Terdakwa akan langsung mengajak Saksi-4
ke Kantor Kemenkumham Denpasar sehingga hal itu semakin
membuat Saksi-4 percaya dan yakin kepada Terdakwa.
4.
Bahwa benar masih pada bulan Desember 2012 Saksi-4
bersama Pak Polos menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di
Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali kemudian
menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa
dan Saksi-4 juga menyerahkan berkas pendaftaran Saksi-4 saat
tidak lulus
seleksi CPNS Kemenkumham berupa Nomor
pendaftaran dan surat-surat lain kepada Terdakwa. Berselang dua
hari kemudian Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.
75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di
Jalan Hasanudin Denpasar di depan kantor Bank BCA Denpasar
sehingga Saksi-4 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa
genap sebanyak Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta
rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan selembar kertas
kepada Saksi-4 berupa fotokopi SK tentang nama-nama yang
diterima di Kemenkumham yang di dalamnya ada nama Saksi-4.
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5.
Bahwa benar dua minggu setelah Saksi-4 menyerahkan uang
sebanyak Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
kepada Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa Saksi-4 bisa mulai
bekerja di kantor Kemenkumham ternyata Saksi-4 tidak pernah
mendapatkan panggilan dari Kemenkumham untuk bekerja
menjadi
CPNS
di
Kemenkumham.
Kemudian
Saksi-4
menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar
Saksi-4 bersabar dan menunggu sampai satu bulan. Tetapi setelah
Saksi-4 menunggu hingga satu bulan tidak ada kabar dari
Terdakwa maupun dari kantor Kemenkumham. Selanjutnya Saksi4 pergi sendiri ke Kantor Kemenkumham Denpasar untuk
mengecek kebenaran tentang fotokopi SK tentang nama-nama
yang diterima sebagai CPNS Kemenkumham yang di dalamnya
tercantum nama Saksi-4 yang pernah diberikan oleh Terdakwa
kepada Saksi-4. Tetapi setelah dicek di Kantor Kemenkumham
Denpasar Saksi-4 mendapat penjelasan bahwa pegawai yang
diterima pada saat seleksi yang pernah diikuti oleh Saksi-4
tersebut telah diterima dan sudah melaksanakan pelatihan.
Setelah mendapat penjelasan dari kantor Kemenkumham tersebut
Saksi-4 merasa ditipu oleh Terdakwa lalu merobek dan membuang
fotokopi SK yang pernah diberikan oleh Terdakwa.
6.
Bahwa benar dalam pengurusan masuk menjadi CPNS
Kemenkumham tersebut Saksi-4 hanya percaya kepada Terdakwa
dan Saksi-4 tidak pernah dikenalkan/ dihubungkan oleh Terdakwa
dengan orang lain serta Saksi-4 tidak pernah berhubungan dengan
orang lain selain hanya dengan Terdakwa sehingga uang sebesar
Rp. 175.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) juga Saksi-4
serahkan kepada Terdakwa karena Saksi-4 hanya percaya kepada
Terdakwa.
7.
Bahwa benar dalam seleksi penerimaan masuk menjadi
CPNS Kemenkumham tidak ada ketentuan atau persyaratan
menggunakan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa dengan inisiatif sendiri
mengatakan dan meminta kepada Saksi-4 agar menyiapkan uang
sejumlah tersebut selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa
dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus
Saksi-4 supaya dapat diterima masuk menjadi CPNS
Kemenkumham, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam
seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS Kemenkumham tidak
memakai uang, hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa
ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan
atau peluang yang ada yaitu mengkondisikan seolah-olah dalam
seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS Kemenkumham
memakai uang yang hal itu telah membuat Saksi-4 percaya lalu
menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa
tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
8.
Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah menerima
uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh
lima juta rupiah). Kemudian menurut pengakuan Terdakwa uang
Saksi-4 yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr Dewa Ngurah untuk
mengurus Saksi-4 menjadi CPNS Kemenkumham sedangkan
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uang yang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan
oleh Terdakwa kepada Sdr Polos karena Sdr Polos memintanya itu
adalah urusan Terdakwa dengan Sdr Dewa Ngurah dan Sdr Polos.
Karena dalam perkara ini Saksi-4 sama sekali tidak pernah
mengetahui apa alasan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr
Dewa Ngurah maupun dengan Sdr Polos. Saksi-4 hanya
mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada
Terdakwa sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa untuk
mengurus Saksi-4 menjadi CPNS Kemenkumham Denpasar
sehingga terkait dengan penyerahan uang oleh Saksi-4 kepada
Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- tidak ada hubungannya
dengan Sdr Dewa Ngurah maupun Sdr Polos. Dan Sakri-4 tidak
mengetahui.
9.
Bahwa benar dengan tidak adanya ketentuan atau
persyaratan dalam seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS
Kemenkumham menggunakan uang tetapi Terdakwa telah
meminta dan menerima uang sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 untuk mengurus Saksi-4
menjadi CPNS Kemenkumham hal tersebut tidaklah dapat
dipungkiri bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu mencari
keuntungan dari penyelenggaraan seleksi penerimaan masuk
menjadi CPNS Kemenkumham dengan memanfaatkan calon yang
mengikuti seleksi. Terlepas siapa saja yang mendapatkan
keuntungan apakah Terdakwa sendiri yang mendapatkan
keuntungan atau bersama-sama dengan orang lain yang jelas
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai sebuah tindak
pidana telah terjadi dengan sempurna.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur
Ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
secara melawan hukum”
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Sidang Pengadilan Yth.
Bahwa
setelah
mendengar
dan
mempelajari
pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
pembuktian Unsur Ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu
dengan tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang” tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kami Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan
maupun fakta yang dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
dalam Pledoinya dan kami akan memberikan tanggapan sebagai
berikut :
- Karena unsur ini adalah merupakan unsur alternatif maka kami
hanya akan membuktikan unsur-unsur yang berkaitan langsung
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu
“dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan Barang sesuatu kepadanya”.Yang
dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat
disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai
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dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku
menimbulkan suatu kepercayaan akan suatu 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 daripada kebohongan, tapi orang
akan berkesimpulan sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah bergeraknya
hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan
perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati
menghadapi suatu sikap ragu-ragu.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu Barang
yaitu sesuatu Barang yang mempunyai nilai ekonomis.
Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di
bawah sumpah, yang dikaitkan alat bukti yang diajukan ke depan
sidang, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2012 Sdr Agus
Wisnu Artawan (Saksi-4) mengikuti seleksi CPNS Kemenkumham
di Denpasar tetapi tidak lulus. Kemudian Saksi-4 diberitahu oleh
Sdr I Nyoman Parwata (Saksi-5) alias Pak Ojo bahwa Kapten Caj I
Wayan Sukada (Terdakwa) bisa membantu mengurus
memasukkan menjadi CPNS Kemenkumham namun dengan
syarat harus menyediakan sejumlah uang secara tunai.
2.
Bahwa benar kemudian masih pada bulan Desember 2012
Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Sdr Komang alias Pak Polos yang
merupakan paman Saksi-4 menemui Terdakwa di rumah
Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali. Setelah
bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan
kepada Terdakwa agar Saksi-4 dibantu masuk menjadi CPNS
Kemenkumham Denpasar. Kemudian Terdakwa bertanya kepada
Saksi-4 “Mau nyari kerja dimana“ Dijawab oleh Saksi-4 “Kalau bisa
maunya saya tetap di Kemenkumham“, Kemudian Terdakwa
mengatakan “Oh ya sudah pernah ikut tes?“ dijawab oleh Saksi-4
“Sudah tapi tidak lulus“. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4
untuk menyiapkan nomor pendaftaran dan surat-surat lamaran
yang terdahulu saat Saksi-4 pernah mengikuti seleksi di
Kemenkumham serta Terdakwa menyuruh Saksi-4 menyiapkan
uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta
rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4
masuk menjadi CPNS Kemenkumham disusulkan melalui jalur
belakang.
3.
Bahwa benar saat Saks-4 bertemu dengan Terdakwa
tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-4 jika nanti
Saksi-4 tidak lulus menjadi CPNS Kemenkumham uang Saksi-4
akan dikembalikan utuh dan Saksi-4 percaya apa yang dikatakan
oleh Terdakwa tersebut, tetapi Saksi-4 belum memiliki uang
sebanyak itu sehingga Saksi-4 meminta waktu kepada Terdakwa
selama satu bulan untuk menyiapkan uang tersebut. Kemudian
Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-4 jika dalam waktu
dua minggu Saksi-4 sudah menyerahkan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka Saksi-4
bisa mulai bekerja dan Terdakwa akan langsung mengajak Saksi-4
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ke Kantor Kemenkumham Denpasar sehingga hal itu semakin
membuat Saksi-4 percaya dan yakin kepada Terdakwa. Dalam
pengurusan masuk menjadi CPNS Kemenkumham tersebut Saksi4 hanya percaya kepada Terdakwa dan Saksi-4 tidak pernah
dikenalkan/ dihubungkan oleh Terdakwa dengan orang lain serta
Saksi-4 tidak pernah berhubungan dengan orang lain selain hanya
dengan Terdakwa sehingga saat menyerahkan uang sebesar Rp.
175.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-4
menyerahkannya hanya kepada Terdakwa tidak kepada orang
lain karena Saksi-4 hanya percaya kepada Terdakwa.
4.
Bahwa benar masih pada bulan Desember 2012 Saksi-4
bersama Pak Polos menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di
Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali kemudian
menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa
dan Saksi-4 juga menyerahkan berkas pendaftaran Saksi-4 saat
tidak lulus
seleksi CPNS Kemenkumham berupa Nomor
pendaftaran dan surat-surat lain kepada Terdakwa. Berselang dua
hari kemudian Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.
75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di
Jalan Hasanudin Denpasar di depan kantor Bank BCA Denpasar
sehingga Saksi-4 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa
genap sebanyak Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta
rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan selembar kertas
kepada Saksi-4 berupa fotokopi SK tentang nama-nama yang
diterima di Kemenkumham yang di dalamnya ada nama Saksi-4.
5.
Bahwa benar dua minggu setelah Saksi-4 menyerahkan uang
sebanyak Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
kepada Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa Saksi-4 bisa mulai
bekerja di kantor Kemenkumham ternyata Saksi-4 tidak pernah
mendapatkan panggilan dari Kemenkumham untuk bekerja
menjadi
CPNS
di
Kemenkumham.
Kemudian
Saksi-4
menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar
Saksi-4 bersabar dan menunggu sampai satu bulan. Tetapi setelah
Saksi-4 menunggu hingga satu bulan tidak ada kabar dari
Terdakwa maupun dari kantor Kemenkumham. Selanjutnya Saksi4 pergi sendiri ke Kantor Kemenkumham Denpasar untuk
mengecek kebenaran tentang fotokopi SK tentang nama-nama
yang diterima sebagai CPNS Kemenkumham yang di dalamnya
tercantum nama Saksi-4 yang pernah diberikan oleh Terdakwa
kepada Saksi-4. Tetapi setelah dicek di Kantor Kemenkumham
Denpasar Saksi-4 mendapat penjelasan bahwa pegawai yang
diterima pada saat seleksi yang pernah diikuti oleh Saksi-4
tersebut telah diterima dan sudah melaksanakan pelatihan.
Setelah mendapat penjelasan dari kantor Kemenkumham tersebut
Saksi-4 merasa ditipu oleh Terdakwa lalu merobek dan membuang
fotokopi SK yang pernah diberikan oleh Terdakwa.
6.
Bahwa benar kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa dan
meminta kepada Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun
Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar sabar menunggu karena uang
Saksi-4 sudah dikirim dan diurus di Jakarta. Tetapi setelah
menunggu lama ternyata tetap tidak ada kejelasan nasib Saksi-4
menjadi CPNS Kemenkumham dan juga tidak ada kejelasan dari
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Terdakwa tentang pengembalian uang Saksi-4 tersebut. Setelah
Saksi-4 beberapa kali meminta kembali uang Saksi-4 kepada
Terdakwa, kemudian pada akhir tahun 2013 Terdakwa
mengembalikan uang Saksi-4 sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat
puluh juta rupiah) yang diberikan bertahap, itupun Saksi-4
menagih kepada Terdakwa dengan bersusah payah. Sedangkan
sisanya sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta
rupiah) belum dikembalikan.
7.
Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan uang
sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Terdakwa
mulai sulit dihubungi dan ditemui. Dihubungi melalui telpon tidak
diangkat dan didatangi di rumah tidak bisa ditemui dengan alasan
tidak berada di rumah sehingga Saksi-4 sempat putus asa dan
orang tua Saksi-4 karena memikirkan permasalahan tersebut
mengalami sakit stroke. Kemudian karena permasalahan tersebut
sudah berlarut-larut hampir selama 3 (tiga) tahun tidak ada
penyelesaian, pada akhir tahun 2015 Saksi-4 melaporkan
perbuatan Terdakwa ke Pam Kodam IX/Udayana dan Saksi-4
beberapa
kali
dipertemukan
dengan
Terdakwa
untuk
menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak ada jawaban pasti
dari Terdakwa. Setelah beberapa kali Saksi-4 datang ke Pam
Kodam IX/Udayana dan Saksi-4 dipertemukan dengan Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tentang
pengembalian uang Saksi-4 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus
tiga puluh lima juta rupiah) tersebut di rumah Saksi-4 tetapi setelah
ditunggu selama satu minggu ternyata Terdakwa tidak pernah
datang ke rumah Saksi-4. Kemudian Saksi-4 datang lagi ke Kodam
IX/Udayana dengan membuat laporan resmi di Pam Kodam
IX/Udayana dan Saksi-4 dimintai keterangan oleh Staf Pam
Kodam IX/Udayana begitu juga Terdakwa tetapi sewaktu di panggil
Pam Kodam IX/Udayana Terdakwa selalu mengelak dan berbelitbelit untuk mau datang ke Pam Kodam IX/Udayana.
8.
Bahwa benar selesai Saksi-4 diperiksa di Staf Pam Kodam
IX/Udayana selanjutnya Saksi-4 dipanggil ke kantor Pendam
IX/Udayana tempat Terdakwa berdinas dan Saksi-4 bertemu
dengan Mayor Inf Oberan Tandirerung (Saksi-3) Kasituud Pendam
IX/Udayana lalu Saksi-4 dipertemukan dengan Terdakwa dan
dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta waktu satu bulan
untuk mengembalikan uang Saksi-4. Namun setelah melalui
proses yang berbelit-belit dalam pertemuan tersebut dengan
dimediasi oleh Kapendam IX/Udayana diputuskan untuk
pengembalian uang Saksi-4 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus
tiga puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa
keesokan harinya melalu Kesatuan Terdakwa. Selanjutnya
keesokan hari tanggal 17 Februari 2016 uang Saksi-4 sebesar Rp.
135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan
oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di kantor Pendam
IX/Udayana dan dibuat surat pernyataan antara Saksi-4 dengan
Terdakwa yang dihadiri Saksi-saksi yaitu Sdr I Made Semaranata
dan Mayor Inf Oberan Tandirerung (Saksi-1) serta diketahui oleh
Wakapendam IX/Udayana. Surat pernyataan tersebut pada
pokoknya berisi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan
percaloan CPNS di Kemenkumham Provinsi Bali oleh Terdakwa
Terdakwa kepada Saksi-4 dinyatakan sudah selesai dan Saksi-4
tidak akan melakukan tuntutan
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9.
Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini yaitu pada sekira
awal tahun 2011 Terdakwa pernah terlibat perkara percaloan
menjanjikan kepada Sdr I Wayan Wirasa, SPd dan Sdr I Gusti
Ngurah Eka Santana Putra bisa menjadi Guru PNS Provinsi Bali
dan masing-masing telah diminta uang sebesar Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 76.500.000,- (Tujuh
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun karena kedua orang
tersebut tidak lulus lalu kedua orang tersebut meminta kembali
uangnya kepada Terdakwa dan sekira pertengahan bulan Agustus
2012 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada kedua orang
tersebut (Tidak ada tuntutan kepada Terdakwa karena uang telah
dikembalikan). Selain itu juga pada tahun 2010 Terdakwa juga
pernah terlibat dalam perkara percaloan memasukkan 4 (empat)
orang dalam seleksi Secatam yaitu Sdr Dewa Gunawan, Sdr
Wayan Sunarka, Sdr Gede Agus dan Sdr Made Sumaryasa dan
keempat orang tersebut lulus semua dengan masing-masing
memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah). Karena keempat orang tersebut lulus
semua tidak ada tuntutan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengembalikan
uang Saksi-4 namun kewenangan menuntut pidana atas
perbuatan Terdakwa tersebut tidak hapus sehingga atas perkara
Terdakwa tersebut Kapendam IX/Udayana selaku Ankum
melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom IX/Udayana
melalui surat Kapendam IX/Udayana Nomor : R/02/II/2016 tanggal
18 Februari 2016 dan memerintahkan kepada Mayor Inf Oberan
Tandirerung (Saksi-3) Kasituud Pendam IX/Udayana membuat
laporan ke Penyidik Denpom IX/Udayana agar perkara Terdakwa
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan masuk menjadi
CPNS Kemenkumham tidak ada ketentuan atau persyaratan
menggunakan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa dengan inisiatif sendiri
mengatakan dan meminta kepada Saksi-4 agar menyiapkan uang
sejumlah tersebut selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa
dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus
Saksi-4 supaya dapat diterima masuk menjadi CPNS
Kemenkumham, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam
seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS Kemenkumham tidak
memakai uang tetapi Terdakwa telah mengkondisikan seolah-olah
dalam seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS Kemenkumham
memakai uang yang hal itu telah membuat Saksi-4 percaya dan
tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada
Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-4
ternyata Saksi-4 tidak diterima menjadi CPNS Kemenkumham
sehingga Saksi-4 merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar dengan tidak adanya ketentuan atau
persyaratan dalam seleksi penerimaan masuk menjadi CPNS
Kemenkumham tetapi Terdakwa mengatakan dan meminta
kepada Saksi-4 agar menyiapkan sejumlah uang untuk mengurus
Saksi-4 menjadi CPNS Kemenkumham. Seandainya Terdakwa
tidak pernah bercerita dan meminta tentang
uang dalam
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pengurusan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tentu
Saksi-4 tidak akan menyerahkan uang kepada Terdakwa. Padahal
persyaratan dalam seleksi penerimaan tidak ada ketentuan
tentang penggunaan uang. Dengan demikian apa yang telah
dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipungkiri
sebagai suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu
menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada seolah-olah ada
padahal sesuatu itu dari awal diketahui tidak ada namun Terdakwa
memberi keyakinan kepada Saksi-4 bahwa sesuatu itu ada
sehingga Saksi-4 yakin dan tergerak hatinya lalu menyerahkan
uang kepada Terdakwa.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka
Unsur Ke-3 : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sidang Pengadilan Yth.
Bahwa terkait dengan laporan polisi yang melaporkan
Terdakwa kepada Penyidik adalah Saksi-3 (Mayor Inf Oberan
Tandirerung) adalah sudah benar dan tidaklah ada aturan hukum
acara yang dilanggar oleh Saksi-3, baik terhadap Pasal 100 ayat
(1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun
Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Yang dilakukan oleh Saksi-3 sudah
sesuai dengan ketentuan hukum acara. Tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa adalah Delik Biasa bukan Delik Aduan
sehingga siapa saja yang mengetahui atau mendengar tentang
telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
berhak melaporkan kepada pejabat yang berwenang (Penyidik) ini
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-3 sebagai pejabat
Kasituud Pendam IX/Udayana mengetahui atau mendengar telah
terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa
kepada Saksi-4 ketika Saksi-4 datang ke kantor Pendam
IX/Udayana tempat Terdakwa berdinas. Kemudian Saksi-3
diperintahkan
oleh
Kapendam
IX/Udayana
melakukan
pemeriksaan internal terhadap Terdakwa dan Saksi-4. Dari
pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut
terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana penipuan yang
dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan juga kepada
beberapa orang lain. Atas dasar hasil pemeriksaan internal
tersebut selanjutnya Kapendam IX/Udayana baik kapasitasnya
selaku Ankum yang juga memiliki kewenangan sebagai Penyidik
lalu melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar
dan memerintahkan Saksi-3 melaporkan Terdakwa kepada
Penyidik Denpom IX/3 Denpasar agar perkara Terdakwa diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mendasari
ketentuan tersebut apakah tindakan Kependam IX/Udayana yang
melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/Udayana dan
memerintahkan Saksi-3 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke
Penyidik Denpom IX/Udayana melanggar prosedur dan
mekanisme hukum acara. Tentu jawaban tidak ada yang dilanggar
oleh Kapendam IX/Udayana maupun Saksi-3 dan apa yang
dilakukan oleh Kapendam IX/Udayana maupun Saksi-3 sudah
benar dalam rangka penegakan hukum terhadap prajuritnya yang
melakukan pelanggaran hukum.
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Bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan bahwa “Saksi-3 melaporkan perkara ini atas perintah,
bukan berdasarkan atas sepengetahuan dari Saksi-3 sendiri, oleh
karenanya patut kita untuk bertanya ada kepentingan apa dalam
perkara ini sampai dipermasalahkan seperti ini sehingga
pemeriksaan atas perkara ini dilakukan cenderung dipaksakan”.
Pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah tidak
etis dan naïf kiranya disampaikan. Bukankah yang layak dan
pantas menjawab pernyataan tersebut adalah Kapendam
IX/Udayana selaku Ankum dari Terdakwa. Pernyataan Penasehat
Hukum Terdakwa tersebut tentu akan menjadi hal yang kontra
produktif dengan keinginan Ankum maupun Papera dalam upaya
penegakan hukum yang telah melimpahkan perkara prajuritnya ke
Pengadilan Militer tetapi dibalik upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Ankum maupun Papera tersebut justeru ada pihak
yang memberikan pernyataan dan pemahaman yang keliru yang
seharusnya hal itu tidak perlu terjadi.
Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa
pembuktian Unsur ke-2 dan ke-3 yang telah Oditur Militer buktikan
dalam Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sedangkan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum
Terdakwa tidaklah menunjukkan adanya kekeliruan kami dalam hal
ini pembuktian penerapan hukum justru dengan itu kami
bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutkan itu adalah
meyakinkan.
Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan
alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak
tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula,
yang diucapkan pada hari Selasa, 16 Agustus 2016 dan mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar
MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN Penasehat Hukum
Terdakwa.
Demikian tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan
Penasehat Hukum
Terdakwa kami akhiri, selanjutnya kami
serahkan kepada Majelis Hakim yang bersidang di Denpasar pada
hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016.
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 Desember
tahun 2000 dua belas atau pada bulan Januari tahun 2000 tiga belas
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas dan tahun 2000
tiga belas bertempat di Asrama Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali
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
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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
1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Tabanan Bali selama lima bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan
Ajudan Jenderal di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus
dengan pangkat Prada NRP 635593 dan penempatan pertama di
Pusdikajen Bandung. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan
dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di
Pendam IX/Udayana dengan pangkat Kapten Caj.
b.
Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Agus Wisnu Artawan (saksi-2)
pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di
Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali. Pada saat itu Saksi-2
bersama dengan Sdr. I Nyoman Parwata (Saksi-3) yang sudah lama
kenal dengan Terdakwa dan Paman Saksi-2 atas nama Sdr. Polos,
datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada
Terdakwa agar dibantu untuk menjadi calon CPNS di
Kemenkumham. Sebelumnya Saksi-2 pernah mendaftar dan seleksi
menjadi CPNS Kemenkumham namun tidak lulus, lalu saksi-2 minta
tolong kepada saksi-3 agar mencari orang yang dapat membantu
Saksi-2 dan Saksi-3 menyebutkan ada orang yang dapat membantu
dengan syarat harus menyediakan sejumlah uang. Yang dimaksud
Kemenkumham tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan
Sdr. Polos paman Saksi-2 sepakat untuk menemui Terdakwa di
rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar Bali.
c.
Bahwa setiba di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II No.
34 Denpasar Bali, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Polos diterima oleh
Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2
menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa untuk
meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-2 dapat diterima
menjadi CPNS, Saksi-2 juga menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah
pernah mengikuti tes di Kemenkumham tetapi tidak lulus.
Mendengar perkataan Saksi-2 tersebut, Terdakwa bertanya kepada
Saksi-2 “mau nyari kerja dimana” dijawab oleh Saksi-2 “kalau bisa
maunya saya tetap di kemenkumham”, dilanjutkan Terdakwa dengan
mengatakan “oh ya sudah pernah ikut tes ?” dijawab oleh Saksi-2
“sudah tapi tidak lulus”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2
untuk menyiapkan nomor pendaftaran dan surat-surat lamaran
terdahulu pada saat mengikuti seleksi di Kemenkumham. Terdakwa
juga menyebutkan agar Saksi-2 menyiapkan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan diserahkan
kepada Terdakwa. Menanggapi perkataan Terdakwa tersebut Saksi2 meminta waktu satu bulan untuk menyiapkan uang namun
Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu dua minggu Saksi-2
sudah mulai bekerja dan setelah menyerahkan uang tersebut
Terdakwa akan langsung mengajak Saksi-2 ke Kantor
Kemenkumham Denpasar.
d.
Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-2
menjadi percaya bahwa dengan menyediakan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa dapat
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memasukkan Saksi-2 menjadi CPNS Kemenkumham. Selanjutnya
Saksi-2 berembug dengan keluarga sehingga keluarga setuju dan
percaya, lalu Saksi-2 bersama keluarga berusaha mengumpulkan
uang dan dalam waktu dua hari setelah Saksi-2 bertemu dengan
Terdakwa, Saksi-2 berhasil mengumuplkan uang sebanyak Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih terbungkus kertas
cokelat dari BRI. Pada saat itu Saksi-2 juga menyerahkan berkas
pendaftaran Saksi-2 sebelumnya di kemenkumham berupa nomor
pendaftaran dan surat-surat lain, sebagaimana diminta Terdakwa
untuk disiapkan Saksi-2.
e.
Bahwa berselang dua hari kemudian setelah penyerahan
uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi-2 kepada
Terdakwa, Saksi-2 menyerahkan uang lagi sebanyak Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar
genap Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Penyerahan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
tersebut awalnya Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi-2 di
rumah Terdakwa namun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2
agar bertemu di Jalan Hasanudin Denpasar, tepatnya di seberang
jalan di depan BCA Denpasar. Selanjutnya dengan ditemani Paman
Terdakwa atas nama Sdr. Komang, Saksi-2 menemui Terdakwa di
depan BCA Denpasar dan menyerahkan uang sebanyak Rp.
75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa
menyerahkan kepada Saksi-2 selembar kertas berupa fotocopy SK
tentang nama-nama yang diterima di Kemenkumham yang
didalamnya ada nama Saksi-2. Terdakwa juga menyatakan apabila
Saksi-2 tidak diterima di Kemenkumham maka uang Saksi-2 akan
dikembalikan Terdakwa.
f.
Bahwa dua minggu kemudian setelah penyerahan uang oleh
Saksi-2 kepada Terdakwa dan sesuai perkataan Terdakwa
sebelumnya bahwa dua minggu setelah penyerahan uang Saksi-2
akan bekerja di Kemenkumham, Saksi-2 menghubungi Terdakwa
namun Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 bersabar dan menunggu
sampai satu bulan. setelah menunggu hingga satu bulan, Saksi-2
tidak mendapat kabar dari Terdakwa, lalu Saksi-2 pergi ke Kantor
Kemenkumham untuk mengecek kebenaran tentang fotocopy SK
tentang nama-nama yang diterima di Kemenkumham yang di
dalamnya tercantum nama Saksi-2, yang pernah diserahkan
Terdakwa kepada Saksi-2. Dari petugas di Kantor Kemenkumham
Denpasar Saksi-2 mendapat penjelasan bahwa pegawai yang
diterima pada saat seleksi yang pernah diikuti Saksi-2 tersebut telah
diterima dan sudah melaksanakan pelatihan. Mendapat penjelasan
tersebut Saksi-2 merobek dan membuang fotocopy SK tersebut.
g.
Bahwa setelah Saksi-2 menunggu hampir satu tahun tetap
tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 merasa telah ditipu
oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 meminta agar uang Saksi-2 sebanyak
Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan
Terdakwa, namun jawaban Terdakwa agar Saksi-2 menunggu
karena uang Saksi-2 sudah dikirim ke Jakarta karena sedang diurus
di Jakarta. Oleh karena tetap tidak ada kejelasan terhadap
pengembalian uang Saksi-2, maka Saksi-2 selalu menghubungi
Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi-2 dan pada akhir tahun
2013 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebanyak Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan bertahap.
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h.
Bahwa setelah pengembalian uang sebanyak Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi2, Terdakwa sudah sulit dihubungi Saksi-2, baik melalui telpon
maupun Saksi-2 langsung datang ke rumah Terdakwa, sehingga
pada tahun 2015 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pam
Kodam IX/Udayana. Setelah Saksi-2 beberapa kali dipertemukan
dengan Terdakwa dan awalnya Terdakwa janji untuk
mengembalikan dan dalam lama akhirnya pada tanggal 17 Februari
2016 bertempat di Kantor Pendam IX/Udayana Terdakwa
mengembalikan dan menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebanyak
Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dilengkapi
dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 17 Februari
2016.selain itu Saksi-2 dan Terdakwa juga membuat surat
pernyataan di atas juga membuat surat pernyataan di atastas
bermaterai tanggal 17 Februari 2016 yang menyatakan bahwa
permasalahan yang berkaitan dengan pencalonan CPNS di
Kemenkumham Provinsi Bali antara Terdakwa dan saksi-2
dinyatakan sudah selesai dan antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak
akan saling melakukan tuntutan, baik pidana maupun dinas.
i.
Bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang
Saksi-2 namun kewenangan menuntut pidana atas perbuatan
Terdakwa tersebut tidak hapus.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 378 KUHP.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat
Hukum dari Kumdan IX/Udayana atas nama Mayor Chk.Intwiaji, S.H.
NRP. 547970 Dengan Kawan – Kawan sesuai dengan Surat Perintah
dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/143/VI/2016 tanggal 9 Juni
2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 14 Juni 2016.

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi- I :
Nama lengkap
: I Ketut Ely Suarnaya.
Pangkat/NRP
: Serma / 21000112181080.
Jabatan
: Batimin Sinteldam IX/Udayana.
Kesatuan
: Denmadam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir: Tabanan, 20 Oktober 1980.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama
: Hindu.
Tempat tinggal
: Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar,
Kediri, Kab. Tabanan Provinsi Bali.
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj I Wayan Sukada
(Terdakwa) sejak tahun 2013, namun tidak ada hubungan keluarga
hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2.
Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait
dengan perkara Penipuan yang melibatkan Terdakwa terhadap orang
sipil yang bernama Agus Wisnu Artawan.
3.
Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2016 Saksi dipanggil oleh
Pabandya Pam (Mayor Inf I Ketut Kompyang) dan diperintahkan
untuk mengecek keaslian sebuah cek BCA Denpasar yang menurut
Mayor Inf I Ketut Kompyang bahwa cek tersebut berasal dari
Terdakwa. Cek tersebut dengan jumlah uang satu milyar tiga ratus
lima puluh juta rupiah. Saksi mengecek cek tersebut ke kantor Bank
BCA di bagian yang membidangi urusan Cek, dari hasil pengecekan
dinyatakan bahwa cek tersebut palsu. Setelah mengetahui bahwa
cek tersebut palsu, maka Saksi kembali ke Makodam IX/Udayana
untuk menghadap dan menyerahkan cek tersebut kepada Pabandya
Pam.
4.
Bahwa beberapa hari setelah Saksi mengecek cek tersebut,
melihat Saksi-4 datang dan masuk ruang Pabandya Pam bersama
satu orang namun Saksi tidak kenal. Setelah Saksi-4 keluar dari
ruangan Pabandya Pam, Saksi bertanya kepada temannya “siapa
orang itu” dan dijawab “itu Sdr. Agus yang bermasalah dengan
Kapten Caj I Wayan Sukada”. Dan Saksi tidak mengetahui jumlah
besarnya uang yang dituntut oleh Saksi-4 karena yang melakukan
pemeriksaan adalah Staf Pam Sinteldam IX/Udayana.
Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-II :
Nama lengkap
: Yudi Jarwoko.
Pangkat/NRP
: Serma / 21970096460976.
Jabatan
: Bati Pampers Sinteldam IX/Udayana.
Kesatuan
: Denmadam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir: Malang, 30 September 1976.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama
: Islam.
Tempat tinggal
: Jl. MT Haryono Denpasar Provinsi Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj I Wayan Sukada
(Terdakwa) sejak tahun 2014 di Makodam IX/Udayana, namun tidak
ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tersangkut kasus
percaloan werving penerimaan CPNS Kemenkumham terhadap Sdr.
Agus Wisnu Artawan (Saksi-4). Pada tanggal 29 Januari 2016 disaat
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Saksi mendapat perintah dari Pabandya Pam untuk membuat surat
panggilan pemeriksaan Terdakwa terkait dengan permasalahan
percaloan werving penerimaan CPNS Kemenkumham untuk
menghadap ke Sinteldam IX/Udayana pada tanggal 1 Pebruari 2016
dalam rangka memberikan keterangan terkait dengan permasalahan
tersebut.
3. Bahwa dalam permasalahan tersebut Saksi berperan sebagai
operator computer, setelah Pabanda Pam (Kapten Inf Andik
Fachrizal) melakukan pemeriksaan dengan cara memberikan lembar
pertanyaan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan menulis
jawaban atas pertanyaan tersebut di kertas, setelah selesai Pabanda
Pam memerintahkan Saksi untuk mengetik tulisan tersebut dan
setelah selesai mengetik diserahkan kembali kepada Pabanda Pam
untuk dilakukan pengecekan.
4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pabanda Pam
terhadap Terdakwa telah mengakui melakukan percaloan werving,
diantaranya pada tahun 2000 pernah membantu dalam hal seleksi
Catam sebanyak 3 (tiga) orang tapi tidak ada yang lulus. Tahun 2010
membantu tes Catam 4(empat) orang dan lulus semua, tahun 2011
membantu CPNS Guru, Bidan sebanyak 3 (tiga) orang tapi tidak ada
yang lulus, terkait dengan permasalahan penerimaan CPNS tersebut
Terdakwa dilakukan pemeriksaan di intel Korem 163/WSA. Pada
tahun 2012 Terdakwa membantu CPNS sebanyak 2(dua) orang
salah satunya yaitu Saksi-4 yang telah memberikan uang sebesar
Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada
Terdakwa untuk biaya kelulusan namun sampai saat ini belum ada
panggilan bekerja dan Terdakwa telah mencicil mengembalikan uang
Saksi-4 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara
mencicil dan kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2016 diadakan
mediasi di ruang Pabandya Pam untuk mengembalikan uang
sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
Dalam mediasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Pabandya
Pam untuk mencairkan cek yang dibawanya, kemudian Pabandya
Pam memerintahkan Serda I Gede Wiyarta untuk mendampingi
Terdakwa mencairkan cek BCA tersebut, sekira setengah jam
kemudian Serda I Gede Wiyarta dan Terdakwa menghadap
Pabandya Pam dan menyampaikan bahwa cek tersebut tidak bisa
dicairkan karena diduga palsu. Kemudian Pabandya Pam
memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek keaslian cek BCA tersebut
dan menurut petugas Bank BCA menyatakan bahwa cek tersebut
adalah palsu. Selanjutnya pengembalian sisa uang Saksi-4 tidak
dilakukan dan memerintahkan Pabanda Pam untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendengar
secara langsung Terdakwa menjanjikan sesuatu atau kata-kata
bohong untuk membujuk Saksi-4 tetapi dalam pemeriksaan yang
dilakukan oleh Sinteldam IX/Udayana bahwa Terdakwa mengakui
memberikan janji dan harapan kepada Saksi-4 akan meluluskannya
dan saksi-4 dimintai uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah) untuk biaya kelulusan.
Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
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Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut telah mutasi ke kesatuan
baru sebagai Kasi Binwamil Siter Rem 142/Tatag Kodam
VII/Wirabuana sejak tanggal 19 Februari 2016 sesuai dengan surat
keterangan dari Kapendam IX/Udayana Nomor : B/424/VI/2016
tertanggal 28 Juni 2016, maka atas persetujuan Terdakwa dan
Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor
31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah
dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang
tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir
dipersidangan .

Saksi-III :
Nama lengkap
: Oberan Tandirerung.
Pangkat/NRP
: Mayor Inf / 2910078051069.
Jabatan
: Kasi tuud.
Kesatuan
: Pendam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir: Rante Pao, 31 Desember 1963.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama
: Kristen Protestan.
Tempat tinggal
: Mess Kodam Udayana, Jl. Ratna No.10
Kuta Denpasar Provinsi Bali.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj I Wayan Sukada
(Terdakwa) sekira bulan November 2013 di Kantor pendam
IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Saksi mengetahui surat
nomor R/60/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dari Asintel Kasdam
IX/Udayana yang ditujukan kepada kapendam IX/Udayana perihal
panggilan terhadap kapten Caj I Wayan Sukada yang diperiksa
terkait dugaan percaloan werving. Atas perintah Kapendam
IX/Udayana, Saksi dan Letda Chb Ismail melakukan pemeriksaan
terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut terungkap
bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu sebagai calo
penerimaan calon PNS Kemenkumham Provinsi Bali pada tahun
2012.
3.
Bahwa dalam pengakuan Terdakwa penipuan dilakukan pada
tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinas di Ajenrem 163/WSA di
Denpasar. Dalam riwayat kedinasan Terdakwa pada tahun 2012,
Terdakwa menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 163/WSA.
Secara pasti Saksi tidak mengetahui apakah jabatan itu memiliki
kewenangan untuk meluluskan atau tidak para peserta CPNS atau
calon prajurit TNI AD, tetapi secara logika Saksi merasa tidak ada
kewenangan Terdakwa dalam hal turut campur dalam seleksi tes
CPNS Kemenkumham Provinsi Bali karena setahu Saksi prosedur
penerimaan dilakukan di Pemerintah Daerah.
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4.
Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi selaku pemeriksa
dari Pendam IX/Udayana bahwa Terdakwa menjanjikan bisa
meluluskan CPNS menjadi PNS dengan menyiapkan dan atau
memberikan sejumlah uang. Orang yang dijanjikan lulus dalam tes
Kemenkumham adalah Sdr. Agus Wisnu Artawan (Saksi-4) yang
beralamat di Banjar Majangan Desa Buahan Kaja Payangan
Kecamatan Ubud Kab. Gianyar dan Saksi-4 telah menyerahkan
uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh
puluh lima juta rupiah).
5.
Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus menjadi PNS
Kemenkumham maka Saksi-4 menuntut agar Terdakwa
mengembalikan uang Saksi-4, namun karena berlarut-larut dan
Terdakwa tidak ada upaya mengembalikan uang saksi-4 maka
pada akhir tahun 2015 Saksi-4 melaporkan hal tersebut ke Sintel
Kodam IX/Udayana, kemudian dilakukan proses internal di Sintel
Kodam IX/Udayana. Dan pada tanggal 29 januari 2016 dengan
nomor surat R/88/I/2016 Terdakwa dipanggil ke Sintel Kodam
IX/Udayana untuk memberikan keterangan namun Saksi tidak
mengetahui hasil keterangan Terdakwa di Sintel Kodam
IX/Udayana.
6.
Bahwa pada tanggal 17 februari 2016 Terdakwa
mengembalikan uang Saksi-4 dan kedua belah pihak membuat
pernyataan bersama. Dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa
menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga
puluh lima juta rupiah) adapun uang sebesar rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) telah diserahkan sebelumnya dengan
cara diangsur atau dicicil, sehingga uang saksi-4 telah
dikembalikan seluruhnya.
7.
Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 februari 2016
Pendam IX/Udayana telah melimpahkan kasus atas nama
Terdakwa Kapten I Wayan Sukada sebagaimana diamksud Surat
Kapendam IX/Udayana Nomor R/02/II/2016 tanggal 16 februari
2016.
Atas keterangan Saksi- III yang
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:

dibacakan

tersebut,

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun
tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak bisa hadir
karena kesibukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan surat
pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Saksi
tertanggal 23 Juli 2016 dan surat pernyataan tertanggal 1 Agustus
2016 yang menyatakan bahwa Saksi tidak dapat hadir karena
mengurus anaknya yang sakit Epilepsi dan merawat Ibu
Kandungnya yang sakit stroke, maka atas persetujuan Terdakwa
dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU
nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah
sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan
Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi
tersebut hadir dipersidangan .
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Saksi-IV :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Agus Wisnu Artawan.
: Swasta.
: Gianyar, 28 Mei 1989.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Br. Sri Teja Buahan kaja, Kec.
Payangan, Kab. Gianyar, Provinsi Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj I Wayan Sukada
(Terdakwa) pada tahun 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman
II No. 34 Denpasar, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi dinyatakan tidak lulus
CPNS Kemenkumham di Denpasar. Kemudian datang Sdr. I Nyoman
Parwata (Saksi-5) yang belum dikenal Saksi, bertemu dengan paman
Saksi atas nama Pak Komang di rumah orang tua Saksi dan
membicarakan masalah pekerjaan dan Saksi-5 mengatakan ada yang
bisa membantu namun harus membayar sejumlah uang secara tunai.
Keesokan harinya paman Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada
yang bisa mencarikan kerja, akhirnya Saksi dan paman Saksi sepakat
menemui Saksi-5 di rumahnya untuk berangkat menuju Denpasar dan
bertemu Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34 Denpasar.
3. Bahwa di rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya
kepada Saksi “mau nyari kerja dimana”, lalu Saksi jawab “kalau bisa
saya maunya tetap di Kemenkumham”, saat itu Terdakwa bertanya
“oh ya sudah pernah ikut tes”, Saksi jawab “sudah tapi tidak lulus”.
Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menyiapkan nomor pendaftaran
yang terdahulu dan surat-surat lamarannya. Terdakwa mengatakan
kepada Saksi harus menyiapkan dan membayar uang tunai sebesar
Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang
tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Saat itu Saksi meminta waktu
sebulan untuk menyiapkan uang tersebut, namun Terdakwa
mengatakan dalam dua minggu ini Saksi sudah mulai bekerja,
sehingga Saksi dalam waktu empat hari mulai saat itu menyiapkan
uang yang diminta Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi dalam waktu dua hari
dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) kemudian pada sore harinya saksi datang bersama paman
saksi Sdr. Komang ke rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34
Denpasar, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) berupa pecahan seratus ribu yang masih
terbungkus kertas cokelat dari BRI di ruang tamu rumah Terdakwa
yang disaksikan oleh Sdr. Komang, dan di rumah tersebut ada anakanak Terdakwa namun mereka tidak memperhatikan. Pada saat itu
Saksi juga menyerahkan berkas pendaftaran di Kemenkumham
sebelumnya berupa nomor pendaftaran dan berkas lainnya.
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5. Bahwa dua hari setelah penyerahan uang Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tersebut, Saksi dan Sdr. Komang akan
menyerahkan sisa uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
yang awalnya akan diserahkan di rumah Terdakwa di Asrama
Sudirman II No. 34 Denpasar, namun saat Saksi dalam perjalanan di
hubungi Terdakwa agar bertemu di Jalan Hasanudin Denpasar
tepatnya seberang jalan depan BCA Denpasar. Kemudian Saksi di Jl.
Hasanudin Denpasar tepatnya seberang jalan depan BCA Denpasar
menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah) dan Terdakwa menyerahkan selembar kertas berupa fotocopy
SK tentang nama-nama yang diterima di Kemenkumham. Saksi juga
menanyakan kepada Terdakwa, kenapa ada SK Fotocopy dan
Terdakwa menyatakan bahwa SK aslinya sedang diproses. Pada saat
penyerahan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dibuatkan bukti
penyerahan uang karena Terdakwa menjamin kalau Saksi tidak dapat
bekerja akan mengembalikan uang Saksi seutuhnya.
6. Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi dalam waktu dua
minggu sudah bekerja di kemenkumham, namun setelah Saksi
menghubungi Terdakwa ternyata Terdakwa mengatakan sabar dan
tunggu sampai sebulan. Sekira satu bulan setelah penyerahan uang
tersebut Saksi mengecek ke kantor Kemenkumhan Denpasar perihal
nama-nama yang diterima kerja di kantor Kemenkumham dan dijawab
oleh petugas di Kemenkumham bahwa mereka yang diterima sudah
melaksanakan pelatihan. Akhirnya Saksi merobek foto copy SK
tersebut di sekitar daerah Renon Denpasar karena jengkel dan yakin
SK itu palsu, sehingga Saksi tidak percaya lagi dengan Terdakwa.
Sehingga saksi bersabar menunggu satu tahun karena tidak ada
kejelasan dari Terdakwa akhirnya Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa
dan meminta pengembalian uang seutuhnya dari Terdakwa.
7. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi meminta Terdakwa
mengembalikan uang saksi, namun Terdakwa mengatakan di suruh
menunggu saja karena uang tersebut sudah dikirim ke Jakarta.
Kemudian Saksi selalu menghubungi Terdakwa, namun tidak ada
kejelasan tentang pengembalian uang tersebut. Saksi terus berupaya
dengan susah payah dan menunggu lama untuk meminta
pengembalian uang dari Terdakwa, hingga akhir tahun 2013 Terdakwa
mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
dengan cara tunai di sebelah makorem 163/WSA (dekat tambal ban)
dan dua bulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun menurut Terdakwa uang
tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
diserahkan melalui Sdr. I Nyoman Parwata (Saksi-5) di rumah Saksi
atas suruhan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengembalikan uang
Saksi dengan cara mencicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan
uang Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang Saksi sejumlah
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi terus berupaya
menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat serta datang ke rumah
Terdakwa di asrama Sudirman II No. 34 Denpasar namun akhirnya
tidak ketemu, kemudian akhirnya Saksi memutuskan untuk
melaporkan ke Kumdam IX/Udayana dan disarankan untuk
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melaporkan di kesatuan Terdakwa di Kodam IX/Udayana. Kemudian
pada tahun 2015 Saksi mendatangi Makodam IX/Udayana dan
bertemu dengan Mayor Inf Kompyang dan melaporkan kasus
penipuan yang dilakukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dihubungi
namun Terdakwa mengatakan masih sibuk. Kemudian Terdakwa
dihubungi namun Terdakwa mengatakan masih sibuk. Beberapa hari
sesudahnya Saksi datang ke Pam Kodam IX/Udayana dan
dipertemukan dengan Terdakwa yang masih menggunakan pakaian
olahraga hijau, Terdakwa mengatakan mau menyelesaikan secara
pribadi. Namun setelah seminggu menunggu kedatangan Terdakwa di
rumah Saksi di Payangan Gianyar dan Terdakwa tidak datang,
sehingga Saksi merasa ditipu dan dibohongi maka Saksi mendatangi
Pam Kodam IX/Udayana untuk membuat laporan resmi dan
selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh Staf Pam Kodam
IX/Udayana.
9.
Bahwa sewaktu dipanggil Pam Kodam IX/Udayana Terdakwa
selalu mengelak dan berbelit-belit untuk tidak mau menghadap Pam
Kodam IX/Udayana. Kemudian Saksi dipanggil oleh bagian Pendam
IX/Udayana, setelah di telpon oleh Sdr. Oberan Tandirerung (Saksi-3)
yang dijanjikan akan bertemu dengan Kapendam IX/Udayana. Karena
Kapendam IX/Udayana sedang ke Jakarta, maka Saksi ngotot untuk
bertemu dengan Wakapendam IX/Udayana. Dalam pertemuan
tersebut ada Sdr. Ismail, Saksi-3, Terdakwa dan istrinya, kemudian
Terdakwa meminta waktu untuk pembayaran sekitar satu bulan
(selesai hari raya Galungan), namun setelah menunggu kemudian
Wakapendam IX/Udayana memutuskan pengembalian uang Saksi
sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan
dibayar keesokan harinya.
10. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul
09.00 Wita sesuai perjanjian Saksi datang lagi ke Pendam IX/Udayana
dan akhirnya sekira pukul 12.10 Wita Terdakwa mengembalikan uang
Saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
tunai, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Wakapendam
IX/Udayana dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi dengan
disaksikan oleh paman Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Ismail. Uang
tersebut sebelumnya disuruh menghitung, kemudian oleh
Wakapendam IX/Udayana disampaikan bahwa Saksi untuk menunggu
sampai pukul 16.00 Wita karena akan ada penyampaian dari
Kapendam IX/Udayana, namun setelah menunggu Saksi hanya
diberikan surat pernyataan yang berisi tanda tangan Saksi, Terdakwa
dan beberapa Saksi serta diketahui oleh Wakapendam IX/Udayana.
Atas keterangan Saksi IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya
Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak bisa hadir karena
sedang sakit sesuai dengan surat keterangan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Saksi tertanggal kosong bulan Juli 2016, maka atas
persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan
ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi
tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah
diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang
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mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama
apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-V :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

I Nyoman Parwata (Sdr. Ojo).
Tani.
Br. Buahan, 19 Desember 1971.
Laki-laki.
Indonesia.
Hindu.
Br/Ds. Buahan, kec. Payangan,
Gianyar Provinsi Bali.

Kab,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj I Wayan Sukada
(Terdakwa) sejak lama di Desa Buahan Payang Gianyar, namun tidak
ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sekira tahun 2012 Saksi bertemu dengan Sdr. Agus
Wisnu Artawan (Saksi-4) di jalan Desa Buahan, kemudian Saksi-4
meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan pekerjaan PNS, kemudian
Saksi menjawab “Ya coba-coba” dan Saksi-4 meminta Saksi untuk main
ke rumah Saksi-4. Keesokan harinya Saksi datang ke rumah Saksi-4 di
Desa Sriteja Payangan Gianyar yang berjarak kurang lebih 1,5 KM dari
Desa Saksi. Disana Saksi bertemu dengan Sdr. Polos (Sdr.Komang)
yaitu Paman Saksi-4. Saksi di ajak ke rumah sebelah yaitu rumah
Saksi-4 dan disana Saksi ngobrol dengan orang tua Saksi. Orang tua
Saksi-4 meminta bantuan Saksi untuk mencarikan pekerjaan PNS,
kemudian Saksi mengatakan bahwa kenal dengan Terdakwa yang
berdinas di Denpasar, namun saat itu Saksi tidak bisa memastikan bisa
membantu atau tidak. Kemudian Saksi-4 meminta diantar untuk
bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Sudriman II
No. 34 Denpasar. Dan keesokan harinya pada sore hari Saksi dijemput
oleh Paman Saksi-4 dan Saksi-4, selanjutnya dengan menggunakan
sepeda motor ke Denpasar untuk bertemu Terdakwa. Setelah tiba di
RSAD Saksi menghubungi Terdakwa karena tidak tahu alamat rumah
Terdakwa dan dijemput oleh Terdakwa.
3
Bahwa di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Asrama
Sudirman II No. 34 Denpasar kemudian Saksi memperkenalkan Saksi-4
dan Paman Saksi-4 kepada Terdakwa. Kemudian Saksi keluar ke teras
rumah sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa,
Saksi-4 dan Paman Saksi-4 dan saksi tidak mengetahui jika Saksi
dimintai uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta
rupiah). Sekitar setengah jam kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa
ke ruang tamu dan mengatakan pembicaraan sudah selesai lalu
berpamitan pulang. Setelah pertemuan tersebut Saksi tidak pernah
datang lagi ke rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II No. 34
Denpasar.
4.
Bahwa setelah enam bulan setelah pertemuan sebelumnya
Saksi-4 datang ke rumah Saksi memberikan seekor ayam Wangkas
(ayam jantan dewasa) dan Saksi sempat bertanya tentang urusan
mencari PNS dengan Terdakwa, Saksi-4 menjawab katanya tunggu
saja. Kemudian sekira tahun 2015 Saksi dihubungi oleh Saksi-4 melalui
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HP dan mengatakan Saksi merasa kaget karena tidak mengetahui
masalah uang tersebut. Keesokan harinya Saksi dihubungi oleh Saksi-4
dengan mengatakan “Bli harus bertanggung jawab atas keuangan
saya”, kemudian Saksi menjawab “bagaimana saya harus
bertanggungjawab saya tidak mengetahui masalah keuangan tersebut”.
Namun Saksi mengatakan kepada Saksi-4 akan menanyakan kepada
Terdakwa, dan Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dengan katakata “Pak gimana sebenarnya menerima uang atau tidak”, dijawab oleh
Terdakwa “itu urusan saya dengan Sdr. Wisnu”.
5
Bahwa pada awal tahun 2016 Saksi diminta oleh Saksi-4 untuk
menghubungi Terdakwa karena anak Saksi-4 sedang sakit dan
membutuhkan uang, namun dijawab oleh Saksi “ masalah uang tersebut
saya tidak mengetahuinya”. Beberapa hari kemudian Saksi datang ke
Asrama Terdakwa namun Terdakwa tidak ada karena sedang pulang
kampung, kemudian Saksi disuruh datang ke kampung Terdakwa,
namun akhirnya mereka bertemu di daerah Mambal Badung. Saksi
bertanya masalah uang Saksi-4 dan dijawab oleh Terdakwa “itu urusan
saya dengan Wisnu”, namun Saksi mengatakan bukan begitu caranya
Saksi jadi tidak enak. Kemudian Saksi dititipkan uang Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu untuk
diberikan kepada Saksi-4, karena sudah malam hari tiba di rumah
kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 untuk mengambil uang tersebut
keesokan harinya. Keesokan harinya Saksi-4 datang ke rumah Saksi
untuk mengambil uang tersebut dan setelah dihitung jumlahnya benar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi-4 mengatakan
“kok segini saja”. Dan Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan
imbalan apa-apa dari Saksi-4 maupun Terdakwa.
Atas keterangan Saksi V yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Tabanan
Bali selama lima bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan Ajudan
Jenderal di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus dengan
pangkat Prada NRP 635593 dan penempatan pertama di Pusdikajen
Bandung. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi, pada
saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Pendam IX/Udayana
dengan pangkat Kapten Caj.
2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Wisnu Artawan (Saksi4) sekira bulan Nopember atau Desember 2012 pada malam hari di
rumah dinas Terdakwa di sarama Sudirman II No. 34 denpasar dan
dikenalkan oleh Sdr. I Nyoman Parwata (Saksi-5) yang sudah dikenal
sebelumnya, namun tidak ada hubungan keluarga.
3.
Bahwa kedatangan Saksi-4 dan Paman Saksi-4 dengan diantar
Saksi-5 dan Sdr. Polos ke rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II No.
34 Denpasar dengan maksud untuk meminta tolong bantuan menjadi
calon CPNS Kemenkumham. Bertempat di ruang tamu rumah
Terdakwa, Saksi-5 menjelaskan kedatangannya meminta tolong kepada
Terdakwa membantu menjadi calon PNS Kemenkumham. Karena
Saksi-4 sudah ikut tes di Kemenkumham namun tidak lulus. Pada saat

31
itu Terdakwa hanya mencatat identitas Saksi-4 sealnjutnya Terdakwa
menghubungi Sdr. Dewa Ngurah asal Monang Maning Denpasar dan
Sdr. Dewa Ngurah menyanggupi untuk bisa membantu Saksi-4 dan
menjanjikan dua minggu setelahnya akan bekerja di kemenkumham.
4.
Bahwa guna membantu meluluskan Saksi-4, Terdakwa meminta
sejumlah dana kepada Saksi-4 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah) atas permintaan Sdr. Dewa Ngurah. Dana
tersebut diserahkan secara bertahap dua kali, yaitu pertama sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-4
dan Paman Saksi-4. Setelah menyerahkan uang tersebut, beberapa
menit kemudian Sdr. Polos Paman Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa
untuk meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
alasan untuk membayar cicilan di LPD dan Terdakwa menyerahkan
uang tersebut tanpa kwitansi. Satu minggu kemudian Saksi-4 dan
Paman Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) di depan BCA Denpasar Jl. Hasanudin
Denpasar, setelah pergi kembali Paman Saksi-4 datang meminta uang
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk
membayar cicilan di LPD, sehingga Terdakwa menerima uang dari
Terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus sampai kantor
Kemenkumham karena semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr.
Dewa Ngurah sehingga Terdakwa hanya memantau saja dan Terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
menggunakan kwitansi.
6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bahwa yang ikut mengurus
adalah Sdr. Dewa Ngurah dan sengaja Terdakwa tidak beri tahu
masalah tersebut karena kasihan dengan Saksi-4. Dan Terdakwa tidak
mendapatkan imbalan apa-apa tentang masalah ini, karena uang
sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas
permintaan Sdr. Dewa Ngurah dan telah disetujui oleh Saksi-4. Saat itu
Terdakwa tidak meminta imbalan apa-apa baik dari Saksi-4 maupun
Sdr. Dewa Ngurah.
7. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Dewa Ngurah telah mengurus
sampai ke Jakarta (Kemenkumham Pusat) dan Terdakwa percaya hal
tersebut. Terdakwa kenal dengan Sdr. Dewa Ngurah yang bekerja di
TVRI Denpasar tahun 2012 yang dikenalkan oleh PNS Kodam atas
nama PNS Dewa Catur. Sdr Dewa Ngurah mengatakan bahwa dalam
dua minggu ini sudah ada pemanggilan untuk bekerja di Kemenkumham
untuk Saksi-4, hal tersebut disampaikan kepada Saksi-4 pada malam
pertemuan pertama tersebut, dan Saksi-4 akan melalui jalur belakang
karena sebelumnya sudah dinyatakan gugur.
8. Bahwa setelah dua minggu yang dijanjikan Saksi-4 belum ada
panggilan bekerja di Kemenkumham, kemudian Terdakwa meghubungi
Sdr. Dewa Ngurah namun dijawab disuruh menunggu saja. Dan sampai
sekarang Saksi-4 tidak bekerja di Kemenkumham sehingga Saksi-4
setiap saat menghubungi Terdakwa untuk meminta uangnya
dikembalikan. Setelah ada desakan dari Saksi-4 kemudian Terdakwa
mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil atau bertahap yaitu
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) baik secara langsung
dengan uang tunai maupun transfer sebanyak lima kali dan terakhir
dibayarkan di kantor Pendam IX/Udayana di makodam IX/Udayana
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pada tanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga
puluh lima juta rupiah) berasal dari uang pengembalian Sdr. Dewa
Ngurah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya
merupaka uang Terdakwa pribadi dengan menggadaikan emas di Bank
Mandiri Syariah Sukawati Gianyar.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa Surat-surat :
1)
2)

3)

Menimbang

:

Surat kepada Pangdam IX/Udayana dari Agus Ubud.
1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada
Sdr. Dewa Ngurah.
1 (satu) lembar Cek BCA No CB 725476 dengan jumlah
uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus
lima puluh juta rupiah) yang diduga palsu.

Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
dalam persidangan perkara Terdakwa ini Majelis akan memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
1)

Surat kepada Pangdam IX/Udayana dari Agus Ubud,
adalah bukti surat yang ditulis oleh Sdr.Agus Ubud
sebagai kekecewaannya terhadap Terdakwa yang tidak
segera menepati janjinya untuk mengembalikan uangnya.

2)

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada
Sdr. Dewa Ngurah, adalah bukti surat tentang adanya
penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Dewa
Ngurah seorang pensiunan pegawai TVRI Denpasar untuk
mengurus Sdr.Agus Ubud / Agus Wisnu Artawan menjadi
pegawai Kemenkumhan.

3)

1 (satu) lembar Cek BCA No CB 725476 dengan jumlah
uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus
lima puluh juta rupiah) adalah bukti surat yang diterima
oleh Terdakwa dari Sdr.I Ketut Catur sebagai pelunasan
penjualan Rumah dan Tanah Terdakwa setelah dicek oleh
Saksi-I mengenai kebenarannya ternyata palsu.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan
diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir di
persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam
perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti
lainnya dan perbuatan Terdakwa, 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-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Tabanan Bali selama lima bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan
Ajudan Jenderal di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus dengan
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pangkat Prada NRP 635593 dan penempatan pertama di Pusdikajen
Bandung. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi, pada
saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Pendam IX/Udayana
dengan pangkat Kapten Caj.
2.
Bahwa benar, Terdakwa kenal Sdr. Agus Wisnu Artawan (saksi-4)
pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama
Sudirman II No. 34 Denpasar Bali. Pada saat itu Saksi-4 bersama
dengan Sdr. I Nyoman Parwata (Saksi-5) yang sudah lama kenal
dengan Terdakwa dan Paman Saksi-4 atas nama Sdr. Polos, datang ke
rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa agar
dibantu untuk menjadi calon CPNS di Kemenkumham.
3.
Bahwa benar sebelumnya Saksi-4 pernah mendaftar dan
mengikuti seleksi menjadi CPNS Kemenkumham namun tidak lulus, lalu
saksi-4 minta tolong kepada saksi-5 agar mencari orang yang dapat
membantu Saksi-4 dan Saksi-5 menyebutkan ada orang yang dapat
membantu dengan syarat harus menyediakan sejumlah uang.
4.
Bahwa benar yang dimaksud Saksi-5 tersebut adalah Terdakwa,
lalu setelah bersepakat Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Polos paman Saksi-4
sepakat untuk menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Sudirman II
No. 34 Denpasar Bali.
5.
Bahwa benar, setiba di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II
No. 34 Denpasar Bali, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Polos diterima oleh
Terdakwa di ruang tamu rumahnya. Selanjutnya Saksi-4 menyampaikan
maksud kedatangannya kepada Terdakwa untuk meminta bantuan
kepada Terdakwa agar Saksi-4 dapat diterima menjadi CPNS,
6.
Bahwa benar Saksi-4 juga menjelaskan bahwa Saksi-4 sudah
pernah mengikuti tes di Kemenkumham tetapi tidak lulus. Mendengar
perkataan Saksi-4 tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “mau
nyari kerja dimana” dijawab oleh Saksi-4 “kalau bisa maunya saya tetap
di kemenkumham”, dilanjutkan Terdakwa dengan mengatakan “oh ya
sudah pernah ikut tes ?” dijawab oleh Saksi-4 “sudah tapi tidak lulus”.
7.
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk
menyiapkan nomor pendaftaran dan surat-surat lamaran terdahulu pada
saat mengikuti seleksi di Kemenkumham. Terdakwa juga menyebutkan
agar Saksi-4 menyiapkan uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepadanya.
8.
Bahwa benar menanggapi perkataan Terdakwa tersebut Saksi-4
meminta waktu satu bulan untuk menyiapkan uang tersebut namun
Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu dua minggu Saksi-4 sudah
mulai bekerja dan setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa akan
langsung mengajak Saksi-4 ke Kantor Kemenkumham Denpasar.
9.
Bahwa benar, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-4
menjadi percaya bahwa dengan menyediakan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa dapat
memasukkan Saksi-4 menjadi CPNS di Kemenkumham.
10. Bahwa benar setelah kembali dari rumah Terdakwa selanjutnya
Saksi-4 berembug dengan keluarga sehingga keluarga setuju dan
percaya, lalu Saksi-4 bersama keluarga berusaha mengumpulkan uang
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dan dalam waktu dua hari setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa,
Saksi-4 beserta keluarga berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih terbungkus kertas cokelat
dari BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa beserta berkas
pendaftaran di Kemenkumham berupa nomor pendaftaran dan suratsurat lain, sebagaimana diminta oleh Terdakwa untuk disiapkan oleh
Saksi-4.
11. Bahwa benar, berselang dua hari kemudian setelah penyerahan
uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi-4 kepada
Terdakwa, Saksi-4 menyerahkan uang lagi sebanyak Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar genap Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar penyerahan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta rupiah) tersebut awalnya Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi-4
di rumah Terdakwa namun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4
agar bertemu di Jalan Hasanudin Denpasar, tepatnya di seberang jalan
di depan BCA Denpasar.
13. Bahwa benar Selanjutnya dengan ditemani Pamannya atas nama
Sdr. Komang, Saksi-4 menemui Terdakwa di depan BCA Denpasar dan
menyerahkan uang sebanyak Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta
rupiah) tersebut dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 selembar
kertas berupa fotocopy SK tentang nama-nama yang diterima di
Kemenkumham yang didalamnya ada nama Saksi-4 serta Terdakwa
juga menyatakan apabila Saksi-4 tidak diterima di Kemenkumham maka
uang Saksi-4 akan dikembalikan secara utuh.
14. Bahwa benar, dua minggu kemudian setelah penyerahan uang
tersebut oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan sesuai perkataan
Terdakwa sebelumnya bahwa dua minggu setelah penyerahan uang
Saksi-4 akan bekerja di Kemenkumham, Saksi-4 menghubungi
Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 bersabar dan
menunggu sampai satu bulan.
15. Bahwa benar setelah menunggu hingga satu bulan, Saksi-4 tidak
mendapat kabar dari Terdakwa, lalu Saksi-4 pergi ke Kantor
Kemenkumham untuk mengecek kebenaran tentang fotocopy SK
tentang nama-nama yang diterima di Kemenkumham yang di dalamnya
tercantum nama Saksi-4, yang pernah diserahkan Terdakwa kepada
Saksi-4.
16. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengcek di Kantor Kemenkumham
dari petugas di Kantor Kemenkumham Denpasar Saksi-4 mendapatkan
penjelasan bahwa pegawai yang diterima pada saat seleksi yang
pernah diikuti Saksi-4 tersebut telah diterima dan sudah melaksanakan
pelatihan, mendapat penjelasan tersebut Saksi-4 merasa kesal dan
merobek serta membuang fotocopy SK tersebut.
17. Bahwa benar, Saksi-4 menunggu hampir satu tahun tetap tidak
ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-4 merasa telah ditipu oleh
Terdakwa, lalu Saksi-4 meminta agar uang Saksi-4 sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan
Terdakwa, namun jawaban Terdakwa agar Saksi-4 menunggu karena
uang Saksi-4 sudah dikirim ke Jakarta karena sedang diurus di Jakarta.
Oleh karena tetap tidak ada kejelasan terhadap pengembalian uang
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Saksi-4, maka Saksi-4 selalu menghubungi Terdakwa agar
mengembalikan uang Saksi-4 dan pada akhir tahun 2013 Terdakwa
mengembalikan uang Saksi-4 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh
juta rupiah) yang diberikan bertahap.
18. Bahwa benar, setelah pengembalian uang sebanyak Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-4,
Terdakwa sudah sulit dihubungi, baik melalui telpon maupun langsung
datang ke rumahnya, sehingga pada tahun 2015 Saksi-4 melaporkan
perbuatan Terdakwa ke Pam Kodam IX/Udayana.
19. Bahwa benar setelah Saksi-4 beberapa kali dipertemukan dengan
Terdakwa dan awalnya Terdakwa berjanji untuk mengembalikan dan
akhirnya pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Kantor Pendam
IX/Udayana Terdakwa mengembalikan dan menyerahkan uang kepada
Saksi-4 sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
dilengkapi dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 17
Februari 2016.selain itu Saksi-4 dan Terdakwa juga membuat surat
pernyataan bermaterai tanggal 17 Februari 2016 yang menyatakan
bahwa permasalahan yang berkaitan dengan percaloan CPNS di
Kemenkumham Provinsi Bali antara Terdakwa dan saksi-4 dinyatakan
sudah selesai dan antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak akan saling
melakukan tuntutan, baik pidana maupun dinas.
20. Bahwa benar, walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang
Saksi-4 namun kewenangan menuntut pidana atas perbuatan Terdakwa
tersebut tidak hapus.
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 terbuktinya unsur-unsur 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 Putusannya.

Menimbang

:

Bahwa mengenai Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:
a.
Tentang pendapat Penesehat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan
Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana
didakwakan Oditur Militer, Majelis akan menanggapinya sekaligus pada
bagian pembuktian dalam putusan ini.
b.
Tentang pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengenai
pengajuan laporan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Mayor Inf. Oberan
Tandirerung) tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 100
ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan Pasal 108
ayat (1) tentang KUHAP yaitu “Setiap orang yang menjadi korban atau
yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar
secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada
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Penyidik baik lisan maupun tertulis”. Bahwa Majelis tidak sependapat
dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena yang dimaksud dalam
pasal Pasal 100 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
militer dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, orang yang berhak melapor
termasuk juga orang yang mendengar secara langsung tentang
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam perkara
ini Saksi-3 (Mayor Inf. Oberan Tandirerung) adalah orang yang
mendengar secara langsung dari Saksi-4 (Sdr. Agus Wisnu Artawan),
bahwa telah terjadi dugaan tindak Pidana penipuan yang dilakukan oleh
Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdr. Agus Wisnu Artawan). Oleh karenanya
pendapat Penasehat Hukum Terdakwa perlu dikesampingkan.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh oditur militer dalam Repliknya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa karena Replik Oditur Militer yang disampaikan bersifa
memperkuat apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer, untuk itu Majelis
Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Bahwa karena Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara
lisan pada pokoknya menyatakan tetap kepada Nota Pembelaannya
semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1

Unsur kesatu : “Barang siapa”

2.

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

3.

Unsur ketiga : “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”.

Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Unsur ke-1 “barangsiapa”, Majelis
pendapatnya sebagai berikut
:

Hakim

mengemukakan

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 hukum. 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.
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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 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana
Tabanan Bali selama lima bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan
Ajudan Jenderal di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus dengan
pangkat Prada NRP 635593 dan penempatan pertama di Pusdikajen
Bandung. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan mutasi, pada
saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Pendam IX/Udayana
dengan pangkat Kapten Caj.
2.
Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Pangdam IX/Udayana
selaku Papera Nomor : Kep / 323 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016
bahwa I Wayan Sukada Pangkat Kapten Caj NRP. 635593 dengan
jabatan sebagai Kaurdal Pendam IX/Udayana yang masih dinas aktif
sampai sekarang.

.
3.
Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai warga
negara yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan
hukum Negara Indonesia.
4.
Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukan sedang
terganggu
jiwanya
sehingga
segala
perbuatannya
dapat
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa “ telah terpenuhi.
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.
Ditinjau 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
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tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul 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 Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang UU tentang
pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak
sesuai dengan hukum” beintikan :

Menimbang

:

a.

Merusak hak subyektif seseorang menurut UU;

b.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
(hukum/si pelaku/Petindak menurut UU)

c.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
masyarakat.

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, setiba di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II
No. 34 Denpasar Bali, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Polos diterima oleh
Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-4
menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa untuk
meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dapat diterima
menjadi CPNS, Saksi-4 juga menjelaskan bahwa Saksi-4 sudah pernah
mengikuti tes di Kemenkumham tetapi tidak lulus. Mendengar perkataan
Saksi-4 tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “mau nyari kerja
dimana” dijawab oleh Saksi-4 “kalau bisa maunya saya tetap di
kemenkumham”, dilanjutkan Terdakwa dengan mengatakan “oh ya
sudah pernah ikut tes ?” dijawab oleh Saksi-4 “sudah tapi tidak lulus”.
Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menyiapkan nomor
pendaftaran dan surat-surat lamaran terdahulu pada saat mengikuti
seleksi di Kemenkumham. Terdakwa juga menyebutkan agar Saksi-4
menyiapkan uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa. Menanggapi perkataan
Terdakwa tersebut Saksi-4 meminta waktu satu bulan untuk
menyiapkan uang namun Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu
dua minggu Saksi-4 sudah mulai bekerja dan setelah menyerahkan
uang tersebut Terdakwa akan langsung mengajak Saksi-4 ke Kantor
Kemenkumham Denpasar.
2.
Bahwa benar, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-4
menjadi percaya bahwa dengan menyediakan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa dapat
memasukkan Saksi-4 menjadi CPNS Kemenkumham. Selanjutnya
Saksi-4 berembug dengan keluarga sehingga keluarga setuju dan
percaya, lalu Saksi-4 bersama keluarga berusaha mengumpulkan uang
dan dalam waktu dua hari setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa,
Saksi-4 berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan masih terbungkus kertas cokelat dari BRI.
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Pada saat itu Saksi-4 juga menyerahkan berkas pendaftaran Saksi-4
sebelumnya di kemenkumham berupa nomor pendaftaran dan suratsurat lain, sebagaimana diminta Terdakwa untuk disiapkan Saksi-4.
3.
Bahwa benar, berselang dua hari kemudian setelah penyerahan
uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi-4 kepada
Terdakwa, Saksi-4 menyerahkan uang lagi sebanyak Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar genap Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Penyerahan uang
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut awalnya
Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi-4 di rumah Terdakwa namun
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar bertemu di Jalan
Hasanudin Denpasar, tepatnya di seberang jalan di depan BCA
Denpasar. Selanjutnya dengan ditemani Paman Terdakwa atas nama
Sdr. Komang, Saksi-4 menemui Terdakwa di depan BCA Denpasar dan
menyerahkan uang sebanyak Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta
rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 selembar
kertas berupa fotocopy SK tentang nama-nama yang diterima di
Kemenkumham yang didalamnya ada nama Saksi-4. Terdakwa juga
menyatakan apabila Saksi-4 tidak diterima di Kemenkumham maka
uang Saksi-4 akan dikembalikan Terdakwa.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum” telah terpenuhi.
-

Unsur ketiga : “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”.
Unsur ini merupakan unsur alternatif, oleh karena itu Majelis akan
memilai dan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang
tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang
digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang
secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama
tersebut.
Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi
palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku
tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau
jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian
seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan
hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu
kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau
kewenangan.
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.
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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
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, Terdakwa kenal Sdr. Agus Wisnu Artawan (saksi-4)
pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama
Sudirman II No. 34 Denpasar Bali. Pada saat itu Saksi-4 bersama
dengan Sdr. I Nyoman Parwata (Saksi-5) yang sudah lama kenal
dengan Terdakwa dan Paman Saksi-4 atas nama Sdr. Polos, datang ke
rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa agar
dibantu untuk menjadi calon CPNS di Kemenkumham. Sebelumnya
Saksi-4 pernah mendaftar dan seleksi menjadi CPNS Kemenkumham
namun tidak lulus, lalu saksi-4 minta tolong kepada saksi-5 agar
mencari orang yang dapat membantu Saksi-4 dan Saksi-5 menyebutkan
ada orang yang dapat membantu dengan syarat harus menyediakan
sejumlah uang. Yang dimaksud Kemenkumham tersebut adalah
Terdakwa, lalu Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Polos paman Saksi-4 sepakat
untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II
No. 34 Denpasar Bali.
2.
Bahwa benar, setiba di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman II
No. 34 Denpasar Bali, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Polos diterima oleh
Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-4
menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa untuk
meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dapat diterima
menjadi CPNS, Saksi-4 juga menjelaskan bahwa Saksi-4 sudah pernah
mengikuti tes di Kemenkumham tetapi tidak lulus. Mendengar perkataan
Saksi-4 tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “mau nyari kerja
dimana” dijawab oleh Saksi-4 “kalau bisa maunya saya tetap di
kemenkumham”, dilanjutkan Terdakwa dengan mengatakan “oh ya
sudah pernah ikut tes ?” dijawab oleh Saksi-4 “sudah tapi tidak lulus”.
Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menyiapkan nomor
pendaftaran dan surat-surat lamaran terdahulu pada saat mengikuti
seleksi di Kemenkumham. Terdakwa juga menyebutkan agar Saksi-4
menyiapkan uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa. Menanggapi perkataan
Terdakwa tersebut Saksi-4 meminta waktu satu bulan untuk

41
menyiapkan uang namun Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu
dua minggu Saksi-4 sudah mulai bekerja dan setelah menyerahkan
uang tersebut Terdakwa akan langsung mengajak Saksi-4 ke Kantor
Kemenkumham Denpasar.
3.
Bahwa benar, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-4
menjadi percaya bahwa dengan menyediakan uang sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa dapat
memasukkan Saksi-4 menjadi CPNS Kemenkumham. Selanjutnya
Saksi-4 berembug dengan keluarga sehingga keluarga setuju dan
percaya, lalu Saksi-4 bersama keluarga berusaha mengumpulkan uang
dan dalam waktu dua hari setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa,
Saksi-4 berhasil mengumuplkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan masih terbungkus kertas cokelat dari BRI.
Pada saat itu Saksi-4 juga menyerahkan berkas pendaftaran Saksi-4
sebelumnya di kemenkumham berupa nomor pendaftaran dan suratsurat lain, sebagaimana diminta Terdakwa untuk disiapkan Saksi-4.
4.
Bahwa benar, berselang dua hari kemudian setelah penyerahan
uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi-4 kepada
Terdakwa, Saksi-4 menyerahkan uang lagi sebanyak Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar genap Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Penyerahan uang
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut awalnya
Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi-4 di rumah Terdakwa namun
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar bertemu di Jalan
Hasanudin Denpasar, tepatnya di seberang jalan di depan BCA
Denpasar. Selanjutnya dengan ditemani Paman Terdakwa atas nama
Sdr. Komang, Saksi-4 menemui Terdakwa di depan BCA Denpasar dan
menyerahkan uang sebanyak Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta
rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 selembar
kertas berupa fotocopy SK tentang nama-nama yang diterima di
Kemenkumham yang didalamnya ada nama Saksi-4. Terdakwa juga
menyatakan apabila Saksi-4 tidak diterima di Kemenkumham maka
uang Saksi-4 akan dikembalikan Terdakwa.
5.
Bahwa benar, dua minggu kemudian setelah penyerahan uang
oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan sesuai perkataan Terdakwa
sebelumnya bahwa dua minggu setelah penyerahan uang Saksi-4 akan
bekerja di Kemenkumham, Saksi-4 menghubungi Terdakwa namun
Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 bersabar dan menunggu sampai
satu bulan. setelah menunggu hingga satu bulan, Saksi-4 tidak
mendapat kabar dari Terdakwa, lalu Saksi-4 pergi ke Kantor
Kemenkumham untuk mengecek kebenaran tentang fotocopy SK
tentang nama-nama yang diterima di Kemenkumham yang di dalamnya
tercantum nama Saksi-4, yang pernah diserahkan Terdakwa kepada
Saksi-4. Dari petugas di Kantor Kemenkumham Denpasar Saksi-4
mendapat penjelasan bahwa pegawai yang diterima pada saat seleksi
yang pernah diikuti Saksi-4 tersebut telah diterima dan sudah
melaksanakan pelatihan. Mendapat penjelasan tersebut Saksi-4
merobek dan membuang fotocopy SK tersebut.
6.
Bahwa benar, Saksi-4 menunggu hampir satu tahun tetap tidak
ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-4 merasa telah ditipu oleh
Terdakwa, lalu Saksi-4 meminta agar uang Saksi-4 sebanyak Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan
Terdakwa, namun jawaban Terdakwa agar Saksi-4 menunggu karena
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uang Saksi-4 sudah dikirim ke Jakarta karena sedang diurus di Jakarta.
Oleh karena tetap tidak ada kejelasan terhadap pengembalian uang
Saksi-4, maka Saksi-4 selalu menghubungi Terdakwa agar
mengembalikan uang Saksi-4 dan pada akhir tahun 2013 Terdakwa
mengembalikan uang Saksi-4 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh
juta rupiah) yang diberikan bertahap.
7.
Bahwa benar, setelah pengembalian uang sebanyak Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-4,
Terdakwa sudah sulit dihubungi Saksi-4, baik melalui telpon maupun
Saksi-4 langsung datang ke rumah Terdakwa, sehingga pada tahun
2015 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pam Kodam
IX/Udayana. Setelah Saksi-4 beberapa kali dipertemukan dengan
Terdakwa dan awalnya Terdakwa janji untuk mengembalikan dan dalam
lama akhirnya pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Kantor
Pendam IX/Udayana Terdakwa mengembalikan dan menyerahkan uang
kepada Saksi-4 sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima
juta rupiah) dilengkapi dengan bukti tanda terima berupa kwitansi
tanggal 17 Februari 2016.selain itu Saksi-4 dan Terdakwa juga
membuat surat pernyataan di atas juga membuat surat pernyataan di
atastas bermaterai tanggal 17 Februari 2016 yang menyatakan bahwa
permasalahan yang berkaitan dengan pencalonan CPNS di
Kemenkumham Provinsi Bali antara Terdakwa dan saksi-4 dinyatakan
sudah selesai dan antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak akan saling
melakukan tuntutan, baik pidana maupun dinas.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke3 “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta
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 atau orang lain 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 tidak menemukan adanya alasan
pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka
Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dibuktikan oleh Majelis Hakim,
maka Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur terhadap Tuntutan Oditur
Militer tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
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Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa ingin
mendapatkan uang dengan cara mudah dengan cara mengatakan
kepada Saksi-4, kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan menjadi
CPNS di Kemenkumham sehingga Saksi-4, percaya akan janji-janji
Terdakwa sehingga para saksi menyerahkan uang sesuai permintaan
Terdakwa selain itu juga Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa
seorang Prajurit TNI sehingga tidak mungkin membohonginya.
Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap
dan perilaku yang hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi dan
tidak memikirkan kepentingan orang lain
Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-4, merasa di bohongi dan
dirugikan.
Menimbang

:
Bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang kepada
Saksi-4 dan telah membuat surat pernyataan damai namun tidaklah
menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban
pidana, oleh karena itu penjatuhan pidana ini akan menjadi contoh bagi
prajurit lainnya supaya tidak meniru dan mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa adanya fakta dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi-1
telah berdamai serta tidak ada lagi perselisihan maka dapat dijadikan
alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang
dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu
suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali
perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada
mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai
balasannya mengijinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang
bersangkutan kedalam masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan
hubungan antara pelaku dengan korban.

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 telah mengembalikan uang Saksi-4 (Sdr. Agus Wisnu
Artawan) seluruhnya, sebesar Rp. 175.000.000,
(seratus
tujuhpuluhlima ribu rupiah).
Hal-hal yang memberatkan :
-

Menimbang

:

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

Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai
diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik
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dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana
bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu
pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama
waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhatihati dan mampu memperbaiki diri.
Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina
serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan
tersebut.
Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan Oditur Militer tentang
penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang memohon agar Terdakwa
dipidana dan bukan pidana bersyarat
Majelis berpendapat tidak
sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum
dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

:

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
1)

Surat kepada Pangdam IX/Udayana dari Agus Ubud.

2)

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Dewa Ngurah.

3)

1 (satu) lembar Cek BCA No CB 725476 dengan jumlah uang
sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta
rupiah) yang palsu.

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 Pasal 190 ayat ( 1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 thun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Wayan Sukada,
Kapten Caj NRP 635593, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penipuan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pidana
Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan)
bulan. Dengan Perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali
apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain
disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau
melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum
didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum
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Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
3.

Menetapkan barang bukti berupa surat :
1)

Surat kepada Pangdam IX/Udayana dari Agus Ubud.

2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Dewa Ngurah.
3) 1 (satu) lembar Cek BCA No CB 725476 dengan jumlah uang
sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta
rupiah) yang palsu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara
Rp.15.000,- (limabelasriburupiah).

kepada

Terdakwa

sebesar

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH)
NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP.
581744 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP. 522940 masingmasing 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 REMAN, S.H., M.H.
LETKOL CHK 11980021130172, Penasihat Hukum Terdakwa INTWIAJI, S.H. MAYOR
CHK NRP 547970, dkk dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP.
541692 serta dihadapan umum Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

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

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP. 522940

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