PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 16-K / PM.III-14 / AD / V / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rendra Prasetiyo Indrasto
Sertu/21070474880985.
Bati Poksan Sanlap C. ( skrg) Ba Sandi A Tim Sandi Mako
Sandidam IX/Udayana.
Mojokerto, 09 September 1985 .
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Asrama Praja Raksaka Blok B No.18 Kepaon
Denpasar .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar
Nomor : BP-05/A-05/Denpom IX/3/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/296/IV/2016 tanggal 28
April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/IV/2016 tanggal
2 Mei 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/17/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.
b. Hakim
Ketua
Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/17/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan
kepada Terdakwa dan Para Saksi.
5.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/16/IV/2016 tanggal 2 Mei 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
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2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan
serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :
“ Pemalsuan Surat “
Sebagaimana diatur dan diancam dengan
tercantum dalam pasal 263 ayat ke-1 KUHP.

pidana

yang

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :
-

c.

Pidana Penjara

: 7 ( Tujuh ) Bulan .

Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
-

-

2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap
yang dicetak menggunakan printer.
2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan
Terdakwa yang dicetak menggunakan printer dan
dikirim ke Spersdam IX/Udayana melalui Faximile.
1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna
hitam.
1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210
warna hitam.
1 (satu) lembar foto mesin faximile merk
Panasonic warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
-

1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto
Bratel kiriman dari Whatsaap Sertu Panca.
1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna
hitam.
1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic
warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak.
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah ).
2.
Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis
kemudian dibacakan di persidangan pada hari selasa tanggal 12 Juli
2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
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a.
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tidak
sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutannya dan
menyatakan unsur ke dua yaitu “ membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan
sebagai bukti daripada sesuatu hal “. Tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan .
b.
Bahwa Terdakwa merupakan korban dari pembuat Bratel
palsu yang dikirim oleh liting Terdakwa yang bernama Sertu
Panca yang telah diyakini bahwa Bratel tersebut adalah asli
sehingga Terdakwa mengetik ulang dan mengirimkan Bratel
tersebut.
c.
Bahwa Saksi-1 ( Serma Kadek Bandayasa ) tidak
mempunyai kapasitas sebagai pelapor karena tidak mengetahui
sendiri Terdakwa melakukan tindak pidana.
Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :
1) .Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah
dan menyakinkan.
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.

3.
Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari selasa.
tanggal 19 Juli 2016. yang dibacakan dipersidangan yang pada
pokoknya memberikan tanggapan sebagi berikut :
- Bahwa menurut Oditur Militer dalam Repliknya tidak akan
menanggapi pembelaan dari Penasehat Hukum tentang Unsur ke
dua “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau
yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal “ karena Oditur
militer sudah mengungkapkan semua fakta –fakta dipersidangan dan
dituangkan dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai Laporan Polisi , Oditur Militer berpendapat
bahwa sudah sesuai Hukum Acara yaitu Pasal 1 angka 24 KUHAP.
Oleh kaenanya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya
semula.

4.
Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada
hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan
yang pada pokoknya memberikan tanggapan sebagi berikut :
Bahwa pada pokoknya Duplik Penasehat hukum adalah
mengulang kembali seperti apa yang disampaikan oleh penasehat
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Hukum dalam Pledoinya sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi .
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas
bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau pada tanggal-tanggal lain
dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun dua
ribu lima belas di ruang Sandidam IX/Udayana di Denpasar atau
setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barang Siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau
pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian“.
Dengan cara-cara sebagai berikut :
1
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di rindam V/Brawijaya,
setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan keuangan di
Pusdikku di Bandung. Setelah tamat dilantik pangkats serda
kemudian ditugaskan di staf Inteldam IX/Udayana. Pada tahun 2013
Terdakwa mengikuti kursus Bintara Sandi di Pusdik Cilendek Bogor
selama empat bulan. Selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa pindah
tugas ke Sandidam IX/Udayana hingga sekarang pangkat Sertu NRP
21070474880985.
2
Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa menerima
kiriman foto melalui media social Whatsaap (WA) yaitu berupa Berita
Telepon dari Paban III/Binkar Spersad tanggal 5 Maret 2015. Foto
tersebut dikirim oleh teman Terdakwa Sertu Panca yang berdinas di
Kodam XVII/Cendrawasih yang dikenal Terdakwa ketika sama-sama
mengikuti Susba Sandi di Pusdik Cilendek Bogor pada Tahun 2013.
Foto Berita Telepon tersebut diterima Terdakwa di Hp Terdakwa
dengan merk Blackberry 8520 warna hitam dengan nomor
085333321637 sedang nomor pengirim yang menurut Terdakwa
adalah Sertu Panca adalah nomor 0852276711213. Foto Berita
Telepon tersebut bertuliskan berupa Berita Telepon dari Paban
III/Binkar Spersad yang ditujukan antara lain kepada Aspers Kasdam
IX/Udayana yang isisnya agar kepada tersebut alamat tujuan
memberikan tanggapan/persetujuan pengarahan jabatan Bintara dan
Tamtama dari dan kejajaran masing-masing atas nama yang ditulis
dalam Berita Telepon tersebut yang salah seorang adalah nama
Terdakwa pada nomor urut 2 dengan tulisan “Sertu Rendra Prasetiyo
Indrasto NRP 21070474880985 Ba Sintel Kodam IX/Udayana
sebagai Baurminlat Pratugas SAtlat Intel Pusdiklat Intelstart Mabes
TNI”.
3
Bahwa setelah mendapat kiriman foto Berita Telepon tersebut
Terdakwa menanyakan kepada Sertu Eka Setyawan (saksi 2) yang
bertugas sebagai Ba Spersdam IX/Udayana, apakah ada surat
kepindahan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 2 bahwa masalah
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kepindahan bukan bidang saksi 2. Selanjutnya Terdakwa meminta
tolong kepada Saksi 2 untuk mengecek surat dimaksud dan setelah
saksi 2 mengecek di bagian TUUD ternyata surat yang dimaksud
Terdakwa tersebut tidak ada. Saksi 2 memberitahukan kepada
Terdakwa bahwa surat yang dimaksud Terdakwa tidak ada,
ditanggapi oleh Terdakwa dengan menyatakan “masak tidak ada”,
dan Saksi 2 tetap meyakinkan Terdakwa bahwa surat tentang
kepindahan Terdakwa memang belum ada. Selain kepada Saksi 2
Terdakwa juga menanyakan kepada PNS I Made Yudhi Artana,
S.Sos (saksi 3) yang bertugas di Spersdam IX/Udayana, apakah
Terdakwa mau ditarik lagi ke Bais. Dan dijawab oleh Saksi 3 “kalau
ada suratnya silahkan diajukan saja”. Sepengetahuan saksi 3 bahwa
pada tahun2014 Spersdam IX/Udayana pernah menerima Bratel dari
Suad yang mencantumkan nama Terdakwa untuk direkrut ke Bais
TNI, sedangkan pada tahun 2015 Bratel tersebut tidak pernah ada.
4
Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa meminta
kepada Sertu Panca agar mengirim ulang foto Bratel tersebut kepada
Terdakwa agar lebih terang, namun setelah dikirm ulang hasilnya
tetap kurang bagus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2015
ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket Sandi sendirian karena
petugas piket lain yaitu Serka Kadek Dwi Bandayasa (saksi 1) izin
pulang kerumah karena anaknya sakit, sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa mengetik Bratel tersebut dengan menggunakan Laptop
Merk Fujitsu Inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam
IX/Udayana. Terdakwa mengetik Bratel tersebut sebanyak dua
lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan
susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan
susunan yang ada pada Hp Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di
Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan
program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya
Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk
Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar
Sandidam IX/Udayana namun hasil print atau cetak jelek (gelap)
sehingga Terdakwa mengetik ulang dengan cara yang pertama da
setelah dicetak/print hasilnya bagus. Selanjutnya hasil cetakan/proint
dari ketikan Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan
menggunakan mesin Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan
terkirim secara otomatis.
5
Bahwa selanjutnya surat berupa Berita Telepon yang dikirm
Terdakwa melalui Fax tersebut diterima di Spers Kodam dan dibaca
oleh Kapten Inf Yudhi Harianto (saksi 4) selaku Pabanda Binkar
Spersdam IX/Udayana. Setelah membaca dan meneliti Berita
Telepon tersebut Saksi 4 menemukan kejanggalan antara lain :
a.
Nama, NRP dan tanda tangan pejabat Paban III/Binkar
Spersad salah, yang dalam Bratel tersebut tertulis Kolonel Inf
Suciyanto NRP 32588, Padahal sebenarnya saat itu yang
menjabat Paban III/Binkar Spersad adalah Kolonel Inf
Subiyanto NRP 32290 dan tanda tanganya berbeda.
b.
Dalam pengiriman faximile ke Spersdam IX/Udayana di
ujung kiri kertas tidak ada kode pengirim surat tersebut.
Karena adanya kejanggalan tersebut selanjutnya Saksi 4 mengecek
ke Binkar Spersad dengan cara menelepon Kapten Caj Laras
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Wirayuda Kaur Jab Pa/Ba/Ta Spaban III/Binkar Spersad dan
mendapat penjelasan bahwa Binkar Spersad tidak pernah mengirim
Berita Telepon dimaksud ke Binkar Spersdam IX/Udayana.
6.
Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
menurut Terdakwa adalah agar dibaca di bagian Spersdam
IX/Udayana sehingga ada tindak lanjut tentang apakah Terdakwa
dipindahkan ke Bais TNI atau tidak. Padahal Terdakwa sebelumnya
telah mendapat keterangan dari saksi 2 dan saksi 3 bahwa Berita
telepon tersebut belum ada diterima di Spersdam IX/Udayana dan
Terdakwa juga tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dan
keabsahan foto Bratel yang diterima Terdakwa melalui media WA no
Hp Terdakwa.
7.
Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengetik dan
mencetak Berita Telepon dari Foto WA yang diterima Terdakwa di Hp
Terdakwa dan mencetak sehingga menjadi seperti asli dan benar
baik bentuk maupun isi kemudian mengirimkan ke Spersdam
IX/Udayana dengan tujuan agar ditindak lanjuti Spersdam
IX/Udayana sehingga menjadi jelas apakah Terdakwa pindah ke Bais
TNI adalah perbuatan yang dapat merugikan dinas dalam hal ini TNIAD baik Spersdam IX/Udayana maupun Spers Mabesad karena akan
mengacaukan system mekanisme dan prosedur Administrasi dan
pembinaan personel Angkatan Darat.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan
tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Kapten Chk Achmad Farid, S.H. NRP.
11080134570185, Lettu Chk Dance Khristof, S.H NRP.
2960149101074, Lettu Chk Sugiarto, S.H NRP. 11120031710786,
Lettu Chk Soniardhi S.H NRP. 11100009060986, berdasarkan
Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/ 109 /V /2016
tanggal 4 Mei 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada
Penasihat Hukumnya tertanggal 4 Mei 2016.
Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama

:
:
:
:
:
:
:
:

Kadek Dwi Bandayasa
Serma/21000110280380
Bati Transus Pok D Sandi mako
Sandidam IX/Udayana
Singaraja, 26 Maret 1980
Laki-laki
Indonesia
Hindhu
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Tempat tinggal

: Jl. Raya Panglan Mengwi Badung (Br.
Gangga Sari)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September
2015 di Kesatuan Sandidam IX/Udayana, tidak ada hubungan
keluarga hanya hubungan kedinasan.
2.
Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa
melaksanakan tugas piket Plug di kamar Sandidam IX/Udayana di
Makodam IX/Udayana di Denpasar, kemudian sekira pukul 19.00
Wita Saksi memohon ijin kepada Katuud Kapten Chb I Ketut
Suardana, S.Pd Karena anak Saksi sedang sakit panas sehingga
Terdakwa sendiri melaksanakan tugas piket Plug di kamar Sandidam
IX/Udayana.
3.
Bahwa pada tanggal 12 September 2015 sampai dengan
tanggal 22 September Saksi melaksanakan penataran Intel di
Rindam IX/Udayana dan Saksi mendapat informasi dari Sertu Gatot
Staf Intel Kodam IX/Udayana mengatakan bahwa
Terdakwa
membuat surat palsu tentang Berita Telepon dari Paban III/Binkar
Spersad yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2015
4.
Bahwa setelah selesai penataran Saksi kembali berdinas
disatuan kemudian Saksi dipanggil oleh Kasilat Sandidam
IX/udayana dan diberitahu Terdakwa telah membuat surat palsu
tentang Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad pada waktu
melaksanakan Piket Plug dengan Saksi yaitu pada tanggal 14
agustus 2015.
5.
Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat surat palsu
tentang Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad pada waktu
melaksanakan piket dengan Saksi.
6. Bahwa selama Saksi melaksanakan piket dengan Terdakwa
dilengkapi dengan pealatan JKSN, 1 bh mesin Sandi ,1 bh komputer
,1 bh Laptop, 1 bh Fax.yang digunakan untuk mengirim dan
menerima berita yang bersifat Rahasia ( klasifikasi R) .
7.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan Sandidam
IX/Udayana melaporkan kepada Sintel IX/Udayana kemudian Saksi
diperintahkan untuk melaporkan agar Terdakwa diproses sesuai
ketentuan hukum .
.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

: I Made Yudhi Artana, S.Sos
: PNS Gol III/c/198002012005011008
: Batijab Ba& Ta Bandya Binkar Spersdam
IX/Udayana
Kesatuan
: Denmadam IX/Udayana
Tempat, Tanggal lahir : Denpasar, 1 Pebruari 1980
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Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:

Laki-laki
Indonesia
Hindhu
Jl. Indrajaya No.37 Ubung Kaja Denpasar
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama
berdinas di Kodam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah
memalsukan Berita Telepon dari SUAD, namun pada sekira Tahun
2014 Spers Kodam IX/Udayana pernah menerima Berita Telepon dari
SUAD, dimana dalam Berita Telepon tersebut tercantum nama
Terdakwa Sertu Rendra Prastiyo Indrasto untuk direkrut ke bais TNI
namun Asintel Kodam IX/Udayanan tidak menyetujui disebabkan di
Kodam kurang personil .
.
3.
Bahwa Saksi pernah diberikan informasi Terdakwa yang
mengatakan kalau Terdakwa mau ditarik lagi ke Bais TNI, lalu Saksi
jawab “ Kalau ada suratnya silahkan saja”.
4. Bahwa kemudian dalam Tahun 2015, Saksi ditanya oleh Pabanda
Binkar Kodam IX/Udayana Kapten Inf Yudhi Harianto (Saksi 4)
tentang adanya surat Berita Telepon dari Pabanda Binkar III/Spersad
yang dikirim melalui Faximile di ruang Spersdam IX/Udayana yang
masuknya secara otomatis. Selanjutnya Saksi-4 melakukan
pengecekan ke SUAD tentang kebenaran surat tersebut, ternyata
dari SUAD tidak pernah mengirim surat dimaksud. Selanjutnya Saksi
-4 membuat Nota dinas ke Asintel Kodam IX/Udayana.
5. Bahwa setelah Saksi melihat surat yang ditunjukkan oleh Saksi4 , Saksi melihat ada kejanggalan/kesalahan antara lain spasi
pengetikansurat , nama Pabandya Binkar Suad , NRP dan tanda
tangan tidak sesuai .
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah
dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun
tidak hadir dengan alasan bahwa para Saksi tersebut atas nama
Sertu Eka Setyawan sedang melaksanakan tugas ke Jakarta dalam
rangka mendukung pelaksanaan penerimaan calon siswa Sekolah
Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Kapten Inf Yudhi Haryanto sedang
melaksanakan kegiatan pengarahan dan safari Ramadhan Kasad
pada tanggal 14 dan 15 Juni 2016 di wilayah Kota Malang dan atas
persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan
Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi
tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah
diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang
mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama
apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan.
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Saksi-3
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eka Setyawan
Sertu/21070571640485
Ba Spersdam IX/Udayana
Denmadam IX/Udayana
Wonogiri-Jateng, 4 Juli 1985
Laki-laki
Indonesia
Kristen Protestan
Asrama PB Sudirman III No. 44 Denpasar
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 yaitu
sejak Saksi dinas di Kodam IX/Udayana, namun tidak ada hubungan
keluarga.
2.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah
memalsukan surat berupa Berita Telepon dari Spersad. Namun pada
bulan November 2015 Saksi pernah dipanggil oleh Pabanda Gal
Siinteldam IX/Udayana menanyakan permasalahan yang dilakukan
oleh Terdakwa.
3.
Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditanya oleh Terdakwa
masalah surat-surat kepindahan Terdakwa, namun Saksi
memberikan jawaban kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak tahu
karena bukan bidang tugas Saksi. Kemudian Terdakwa meminta
tolong kepada Saksi agar Saksi mengecek surat yang dimaksud oleh
Terdakwa ke Spers. Selanjutnya Saksi mengecek ke TUUD, ternyata
sudag ada surat-surat tentang kepindahan Terdakwa dan hal tersebut
sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa namun tetap tidak
percaya..
4.
Bahwa surat yang masukkebagian Spersdam IX/Udayana
semua ditampung di TU setelah itu ke Aspers sedangkan mesin fax
ada di TUUD dan Saksi bertugas dibagian staf binpers sehingga
Saksi tidak mengetahui surat-surat tersebut.
5.
Bahwa pada kesempatan lain Saksi pernah dikirimi gambar
surat lewat BBM oleh Terdakwa, namun gambar yang Saksi terima
agak kabur. Maka Saksi tidak pernah mengomentari kiriman BBM
dari Terdakwa tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berkeinginan
akan pindah ke Bais TNI atau tidak sebab Terdakwa tidak pernah
mengatakan kepada Saksi..
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

: Yudhi Harianto
: Kapten Inf/11040024621182
: Pabanda Binkar Spersdam IX/Udayana
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Kesatuan
Tempat, Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kewarnegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:

Denmadam IX/Udayana
Kuningan, 12 November 1980
Laki-laki
Indonesia
Islam
Jl. SMA 3 No.10 Sumerta, Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
hubungan keluarga.

dan tidak ada

2.
Bahwa Saksi sebagai Pabanda Binkar Spersdam IX/Udayana
sekira bulan Agustus 2015 menerima surat di meja kerja saksi.
Setelah saksi membaca surat tersebut Saksi menemukan
kejanggalan pada surat yang berupa Berita Telepon dari Paban
III/Binkar Spersad tanggal 5 Maret 2015, keanggalann tersebut yaitu :
a.
Nama, NRP dan tanda tangan pejabat Paban III/Binkar
Spersad salah, yang dalam Bratel tersebut tertulis Kolonel Inf
Suciyanto NRP 32588, Padahal sebenarnya saat itu yang
menjabat Paban III?Binkar Spersad adalah Kolonel Inf
Subiyanto NRP 32290 dan tanda tanganya berbeda.
b.
Dalam pengiriman faximile ke Spersdam IX/Udayana di
ujung kiri kertas tidak ada kode pengirim surat tersebut.
.
3.
Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan tersebut kemudian Saksi
melakukan pengecekan ke Binkar Spersad dengan menghubungi
Kapten Caj Laras Wirayuda yang menjabat Kaur Jab Pa/Ba/Ta
Spaban III/Binkar Spersad, lalu didapat informasi kalau Binkar
Spersad tidak pernah mengirim Bratel ke Spersdam IX/Udayana.
4.
Bahwa kemudian Saksi melaporkan permasalahan terseut
kepada Pabandya Spersdam IX/Udayana untuk selanjutnya ke
Aspers Kodam IX/Udayana, dan atas petunjuk Aspers Kodam
IX/Udayana agas Saksi membuat Nota Dinas ke Sinteldam
IX/Udayana.
5.
Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2015 ada Nota
Dinas dari Sinteldam IX/udayana kepada Aspersdam IX/Udayana
yang isinya bahwa ada dugaan Pemalsuan Bratel Paban III/Binkar
Spersad yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Rendra Prasetiyo
Indrasto sebagaimana yang tercantum dalam surat Bratel Paban
III/BInkar Spersad tanggal 3 Maret 2015.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun
2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di rindam V/Brawijaya,
setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan keuangan di
Pusdikku di Bandung. Setelah tamat dilantik pangkats serda
kemudian ditugaskan di staf Inteldam IX/Udayana. Pada tahun 2013
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Terdakwa mengikuti kursus Bintara Sandi di Pusdik Cilendek Bogor
selama empat bulan. Selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa pindah
tugas ke Sandidam IX/Udayana hingga sekarang pangkat Sertu NRP
21070474880985.
2
Bahwa pada Tahun 2013 ketika Terdakwa mengikuti kursus Ba
Sandi di Pusdik Cilendek Bogor, menjelang penutupan ada
penawaran menjadi organic Pusdik Intel Bais TNI yang disampaikan
oleh Kadep Sandi Letkol Chb Hary Isnaini. Atas penawaran tersebut
Terdakwa tertarik lalu menyerahkan persyaratan administrasi yang
diperlukan bersama Sertu Panca dari Kodam XVII/Cendrawasih yang
juga ikut.
3
Bahwa kemudian pada Tahun 2014 ada Bratel tentang
penarikan personel untuk ditugaskan di organic Pusdik Cilendek
Bogor, namun atas permintaan tersebut ditolak oleh Kodam
IX/Udayana
dan Terdakwa juga sudah mendapatkan Skep
penempatan di Sandidam IX/Udayana .
4
Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa menerima
kiriman foto melalui Whatsapp (WA) nomor 085 333 321 637 dari
Sertu Panca nomor 052 276 771 213 dan 082 133 717 000 berupa
Bratel nama-nama personel yang mau ditarik ke Pusdik Cilendek
dimana dalam WA tersebut, Sertu Panca bertanya “ apakah Kodam
IX/Udayana menerima Bratel tentang hal tersebut”, kemudian
Terdakwa jawab tidak tahu dan Terdakwa cek terlebih dahulu.
5. Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sertu Eka (
Saksi-3 ) melalui BBM “ Apakah ada surat seperti ini ? dijawab belum
tahu sebab bukan bidang saya , coba ditanyakan ke Binkar
kemudian menanyakan ke Binkar dengan PNS Yudhi Artana (Saksi 2) dan dijawab tidak ada penarikan personil selanjutnya Terdakwa
juga menanyakan ke Staf Intel atas nama Sertu Komang Wiryana
melalui BBM namun dijawab tidak ada.
6.Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa meminta kiriman
ulang Bratel tersebut kepada Sertu Panca agar lebih jelas namun
setelah dikirim tetap hasilnya kurang bagus.
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan
piket dengan Saksi-1 ( Kadek Dwi Bandayasa ) kemudian pukul
19.00 Wita Saksi -1 pulang dan Terdakwa piket sendiri di kamar
Sandidam IX/Udayana. Selanjutnya Terdakwa mencetak ( Print ) foto
WA tersebut , dengan maksud akan saya tunjukkan ke Spers namun
karena hasilnya jelek atau gelap kemudian sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa mengetik ulang Bratel yang Terdakwa terima dari WA
tersebut sebanyak dua halaman ukuran A4 .
8.
Bahwa Terdakwa mengetik surat tersebut menggunakan laptop
kantor yang berada dalam ruangan kamar Sandidam IX/Udayana.
Setelah selesai diketik sekira pukul 02.00 Wita. Terdakwa
print/cetak, selanjutnya Terdakwa kirim melalui Faximile ruang Spers
Kodam IX/Udayana.
9.
Bahwa Bratel tersebut berisi tentang permohonan personil untuk
ditarik menjadi anggota Bais TNI yang ditanda tangani oleh Paban
III/Binkar spersad Kolonel Inf. Sucianto NRP. 325888, tanda tangan
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tersebut Terdakwa ambil dari foto Bratel yang saya terima dari WA
dengan cara Crop dalam program photo Shop.
10. Bahwa Terdakwa mengetik ulang Bratel tersebut atas inisiatif
sendiri tanpa ada suruhan dari orang lain agar layak untuk
diserahkan ke Spersdam IX/ Udayana.
11. Bahwa
tujuan Terdakwa membuat dan mengirim Bratel
melalui Fax tersebut ke Spersdam IX/Udayana dengan maksud agar
ada tindak lanjut dari pihak Kodam IX/Udayana untuk mengetahui
apakah Terdakwa bisa pindah ke Bais TNI atau tidak.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan
tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa :
a.

Barang-barang :
- 1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto Bratel kiriman
dari Whatsaap Sertu Panca.
- 1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna hitam.
- 1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic warna putih

Bahwa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada
Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata diakui
oleh Terdakwa sebagai alat /sarana untuk melakukan tindak pidana,
ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat
memperkuat pembuktian .
b.

Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap yang dicetak
menggunakan printer.
- 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan Terdakwa yang
dicetak menggunakan printer dan dikirim ke Spersdam
IX/Udayana melalui Faximile.
- 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210 warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto mesin faximile merk Panasonic warna
putih.

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah
dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di
persidangan ternyata diakui oleh Terdakwa yang merupakan surat
hasil tindak pidana ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian .

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
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1
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di rindam
V/Brawijaya, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan
keuangan di Pusdikku di Bandung. Setelah tamat dilantik pangkats
serda kemudian ditugaskan di staf Inteldam IX/Udayana. Pada tahun
2013 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Sandi di Pusdik Cilendek
Bogor selama empat bulan. Selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa
pindah tugas ke Sandidam IX/Udayana hingga sekarang pangkat
Sertu NRP 21070474880985.
2
Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa
menerima kiriman foto melalui Whatsapp (WA) nomor Hp. 085 333
321 637 dari Sertu Panca nomor Hp. 052 276 771 213 dan 082 133
717 000 berupa Bratel nama-nama personel yang mau ditarik ke
Pusdik Cilendek dimana dalam WA tersebut, Sertu Panca bertanya “
apakah Kodam IX/Udayana menerima Bratel tentang hal tersebut”,
kemudian Terdakwa jawab tidak tahu dan Terdakwa cek terlebih
dahulu.
3. Bahwa
benar berdasarkan keterangan Terdakwa
yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 ( Pns Yudhi Artana ) dan Saksi-3 (
Sertu Eka ) , Terdakwa selanjutnya menanyakan kepada Sertu Eka (
Saksi-3 ) melalui BBM “ Apakah ada surat seperti ini ? dijawab belum
tahu sebab bukan bidang saya , coba ditanyakan ke Binkar
kemudian menanyakan ke Binkar dengan PNS Yudhi Artana (Saksi 2) dan dijawab tidak ada penarikan personil selanjutnya Terdakwa
juga menanyakan ke Staf Intel atas nama Sertu Komang Wiryana
melalui BBM namun dijawab tidak ada.
4.
Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa
meminta kiriman ulang Bratel tersebut kepada Sertu Panca agar lebih
jelas namun setelah dikirim tetap hasilnya kurang bagus.
5.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kadek Dwi
Bandayasa ) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa
pada
tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan piket dengan
Saksi-1 ( Kadek Dwi Bandayasa ) kemudian pukul 19.00 Wita Saksi 1 izin pulang karena menengok anaknya yang sedang sakit dan
Terdakwa piket sendiri di kamar Sandidam IX/Udayana.
6.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu
melaksanakan piket sendiri dikamar Kesatuan sandidam selanjutnya
Terdakwa mencetak ( Print ) foto WA tersebut , dengan maksud akan
Terdakwa tunjukkan ke Spers Kodam IX/Udayana namun karena
hasilnya jelek atau gelap kemudian
sekira pukul 20.00 Wita
Terdakwa mengetik ulang Bratel yang Terdakwa terima dari WA
tersebut sebanyak dua halaman ukuran kertas A4 .
7.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu
mengetik ulang Bratel tersebut dengan menggunakan Laptop Merk
Fujitsu Inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam
IX/Udayana. Terdakwa mengetik Bratel tersebut sebanyak dua
lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan
susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan
susunan yang ada pada Hp Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di
Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan
program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya
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Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk
Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar
Sandidam IX/Udayana selanjutnya hasil cetakan/proint dari ketikan
Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin
Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara
otomatis.
8.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Foto Berita
Telepon tersebut bertuliskan Berita Telepon dari Paban III/Binkar
Spersad yang ditujukan antara lain kepada Aspers Kasdam
IX/Udayana yang isinya agar kepada tersebut alamat tujuan
memberikan tanggapan/persetujuan pengarahan jabatan Bintara dan
Tamtama dari dan kejajaran masing-masing atas nama yang ditulis
dalam Berita Telepon tersebut yang salah seorang adalah nama
Terdakwa pada nomor urut 2 dengan tulisan “Sertu Rendra Prasetiyo
Indrasto NRP 21070474880985 Ba Sintel Kodam IX/Udayana
sebagai Baurminlat Pratugas SAtlat Intel Pusdiklat Intelstart Mabes
TNI”.
9.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi 4 ( Kapten Inf
Yudhi Harianto ) pada bulan Agustus 2015 menerima surat masuk
melalui fax spers Kodam IX/ Udayana yang masuk secara otomatis
dari Pabandya III/ Binkar Spersad kemudian Saksi 4 selaku Pabanda
Binkar Spersdam IX/Udayana membaca dan meneliti ternyata ada
kejanggalan dalam surat tersebut antara lain :
a. Nama, NRP dan tanda tangan pejabat Paban III/Binkar
Spersad salah, yang dalam Bratel tersebut tertulis Kolonel Inf
Suciyanto NRP 32588, Padahal sebenarnya saat itu yang
menjabat Paban III?Binkar Spersad adalah Kolonel Inf
Subiyanto NRP 32290 dan tanda tanganya berbeda.
b. Dalam pengiriman faximile ke Spersdam IX/Udayana di
ujung kiri kertas tidak ada kode pengirim surat tersebut.
10.
Bahwa benar Karena adanya kejanggalan tersebut selanjutnya
Saksi- 4 mengecek ke Binkar Spersad dengan cara menelepon
Kapten Caj Laras Wirayuda Kaur Jab Pa/Ba/Ta Spaban III/Binkar
Spersad dan mendapat penjelasan bahwa Binkar Spersad tidak
pernah mengirim Berita Telepon dimaksud ke Binkar Spersdam
IX/Udayana.
11.
Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat dan mengirim
Bratel melalui Fax tersebut ke Spersdam IX/Udayana dengan
maksud agar ada tindak lanjut dari pihak Kodam IX/Udayana untuk
mengetahui apakah Terdakwa bisa pindah ke Bais TNI atau tidak.
12.
Bahwa benar Terdakwa mengetik ulang Bratel tersebut atas
inisiatif sendiri tanpa ada suruhan / paksaan dan ancaman dari orang
lain agar layak untuk diserahkan ke Spersdam IX/ Udayana.
13.
Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa sangat
menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.
14.
Bahwa benar Perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengetik
dan mencetak Berita Telepon dari Foto WA yang diterima Terdakwa
di Hp Terdakwa dan mencetak sehingga menjadi seperti asli dan
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benar baik bentuk maupun isi kemudian mengirimkan ke Spersdam
IX/Udayana dengan tujuan agar dirindak lanjuti Spersdam
IX/Udayana sehingga menjadi jelas apakah Terdakwa pindah ke Bais
TNI adalah perbuatan yang dapat merugikan dinas dalam hal ini TNIAD baik Spersdam IX/Udayana maupun Spers Mabesad karena akan
mengacaukan system mekanisme dan prosedur Administrasi di
lingkungan TNI khususnya Kodam IX/Udayana dan pembinaan
personel Angkatan Darat serta dapat mencemarkan nama Kodam
IX/Udayana.
Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa didalam proses persidangan perkara pidana terlibat
para pihak yaitu Oditur militer yang bertugas untuk menuntut apabila
dirinya berpendapat telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak
pidana , sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa bertugas
mengajukan pembelaan demi kepentingan Terdakwa yang dijamin
oleh Undang-Undang demikian juga Majelis Hakim yang bertugas
memberikan putusan sesuai dengan fakta dipersidangan
berdasarkan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa “. Putusan mana didasarkan pada sesuatu hal yang terungkap
dipersidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang.
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya
/Pledoi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1.
Bahwa Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan
tentang tidak terbuktinya unsur ke dua yaitu “ Membuat surat palsu
atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai
bukti daripada sesuatu hal . “Atas keberatan tersebut Majelis Hakim
tidak sependapat dengan Penasehat Hukum dan tidak akan
menanggapi secara kusus karena merupakan pokok perkara dan
akan menanggapi sekaligus pada keterbuktian unsur-unsur .
2.
Bahwa Terdakwa merupakan korban dari pembuat Bratel
palsu tersebut yang dikirim oleh liting Terdakwa yaitu Sertu Panca
yang telah diyakini bahwa Bratel tersebut adalah asli sehingga
Terdakwa mengetik ulang dan mengirimkan Bratel tersebut. Bahwa
atas keberatan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih
dahulu mengenai apa itu pengertian dari “ Korban “ Yang dimaksud
dengan adalah seseorang yang tidak sengaja melakukan suatu
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perbuatan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau
diancam untuk melakukan suatu perbuatan . Dengan demikian
seorang korban harus terbukti tidak adanya unsurkesengajaan
dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau
melakukan perbuatan .
Yang dimaksud dengan dibujuk adalah meyakinkan orang lain
dengan kata-kata manis bahwa apa yang dikatakannya adalah benar.
Yang dimaksud dengan ditipu adalah adalah suatu tindakan
atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dsb, dengan maksud
untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, yang
dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu
sehingga orang lain mau melakukan apa yang diinginkan pelaku,
padahal ia sadari itu tidak ada .
Yang dimaksud dengan dipaksa, mengenai arti kata dipaksa,
Majelis Hakim mengambil pengertian dari R. Sugandhi, SH dalam
bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut penjelasannya
mengatakan bahwa kalimat “pengaruh daya paksa” harus diartikan
baik pengaruh daya paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun
jasmani.
Bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
bahwa Terdakwa mengetik dan menyalin Bratel atas inisiatif sendiri
tanpa ada orang yang menyuruh maupun memaksa dan atas
kesadaran sendiri sengaja mengetik Bratel tersebut , padahal
Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada hak Terdakwa untuk
menyalin bratel tersebut dan mengirimnya ke Spersdam IX/Udayana
secara diam-diam seolah-olah Bratel tersebut dikirim dari pabandya
Binkar Spersad padahal Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI
apalagi berdinas di Sandidam IX/Udayana namun Terdakwa tetap
melakukannya. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa
keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan
harus dikesampingkan.

3.
Saksi-1 ( Serma Kadek Bandayasa ) tidak mempunyai
kapasitas sebagai pelapor karena tidak mengetahui sendiri Terdakwa
melakukan tindak pidana. Bahwa atas keberatan tersebut Majelis
Hakim akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim
akan menanggapi sebagai berikut : Bahwa pelapor adalah setiap
orang /setiap WNI mempunyai hak untuk melaporkan tindak pidana
apabila melihat, mendengar maupun mengalami kejadian tindak
pidana. Bahwa Terdakwa di Dakwakan Pasal 263 ke-1 KUHP yang
bukan merupakan Delik aduan sehingga siapa saja mempunyai hakhak untuk melaporkan tindak pidana. Apabila kita hubungkan dengan
Laporan dari Saksi-1 (Serma Kadek Dwi Bandayasa) Sebagai
Pelapor dalam perkara Terdakwa menurut Majelis Hakim bahwa
laporan polisi Nomor : Lp-21/A-21/XII/2015/idik tanggal 8 Desember
2016 kepada penyidik POM adalah sudah sesuai dengan prosedur
sebab dalam laporan polisi tersebut tertulis dengan jelas tentang
Tempos dan Locus Delicti kapan Terdakwa melakukan tindak pidana
kemudian Terdakwa juga menanda tangani laporan polisi tersebut,
oleh karena Majelis Hakim berpendapat laporan polisi tersebut telah
sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan oleh
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Saksi-1 (Serma Kadek Dwi Bandayasa). Bahwa dipersidangan pada
saat pemeriksaan barang bukti laporan polisi tersebut diperlihatkan
kepada Terdakwa dan para saksi dan diakui oleh Saksi-1 (Serma
Kadek Dwi Bandayasa) bahwa benar ia yang melaporkan. yang
dilaporkan Saksi-1 kemudian ditanda tangani oleh Saksi-1 (Serma
Kadek Dwi Bandayasa) adalah sudah sesuai dengan prosedur .
Bahwa dengan laporan polisi yang dilaporkan kepada penyidik
apabila ada seseorang melaporkan perbuatan tindak pidana yang
diduga dilakukan oleh orang lain ( Tersangka ) laporan polisi inilah
yang dijadikan dasar penyidik untuk menindaklanjuti penyidikan
selanjutnya penyidik melakukan penyidikan yang tertuang dalam
BAP POM , dari BAP POM dapat terlihat bagaimana kronologis
kejadian tindak pidana terjadi kemudian Oditur Militer menjadikan
dasar untuk membuat surat dakwaan dan akhirnya perkara Terdakwa
diproses dipersidangan. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat
bahwa keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.
Bahwa Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan :
1. .Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah
dan menyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa
Vrijspraak.).

dari semus tuduhan

Hukum

(

3. Menyatakan menurut Hukum , merehabilitasi Harkat, martabat
dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi
Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan :

Replik

Bahwa menurut Oditur Militer dalam Repliknya tidak akan
menanggapi pembelaan dari Penasehat Hukum tentang Unsur ke
dua “ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang,
atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal “
karena Oditur militer sudah mengungkapkan semua fakta –fakta
dipersidangan dan dituangkan dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai Laporan Polisi , Oditur Militer berpendapat
bahwa sudah sesuai Hukum Acara yaitu
Pasal 1 angka 24
KUHAP.
Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan
Tuntutan yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan sebelumnya
sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.
Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi
Duplik yang
dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan :
Bahwa oleh karena Duplik Terdakwa hanya menguatkan
Pembelaan/Pledoinya yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis
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Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara
khusus.
Menimbang

:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan tunggal pada Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsurunsur sebagai berikut :
Unsur kesatu
Unsur kedua

: “Barang Siapa.”
: “Membuat secara palsu atau memalsu surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak atau Perikatan
atau pembebasan hutang diperuntukkan sebagai
bukti dari pada suatu hal”.
Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
orang lain pakai surat-surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu.”
Unsur keempat : “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian.”
Menimbang

:

Bahwa
mengenai
dakwaan
tersebut
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis

Hakim

Unsur ke-I : “ Barangsiapa.”
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian
KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu
seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,dalam
hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2
sampai dengan pasal 9 KUHP,termasuk pula anggota Angkatan
Perang (Anggota TNI).
Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada
pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas
perbuatan yang di lakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku
sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah
diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44
KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya
terganggu karena penyakit.
Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH
dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru
Bandung,pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van
Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”,halaman 191 192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggung
jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang
dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitings
grond atau dasar untuk meniadakan hukuman.Jika setelah di lakukan
pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya
teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum,
sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I,hal 327”
menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika
ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain
dan mampu untuk menentukan kehendaknya.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
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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 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di rindam
V/Brawijaya, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan
keuangan di Pusdikku di Bandung. Setelah tamat dilantik pangkats
serda kemudian ditugaskan di staf Inteldam IX/Udayana. Pada tahun
2013 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Sandi di Pusdik Cilendek
Bogor selama empat bulan. Selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa
pindah tugas ke Sandidam IX/Udayana hingga sekarang pangkat
Sertu NRP 21070474880985. Bahwa perkara ini mengetahui bahwa
Terdakwa adalah berdinas di Sandidam
IX/Udayana sampai
sekarang dengan Pangkat Serka NRP. 21020286570482.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa
termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatannya.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban
yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di
persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan
Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena
sesuatu penyakit.
4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan
Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
satu “ Barang Siapa ” telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke dua : “Membuat secara palsu atau
memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau
diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ”
Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini ada dua alternatif
dan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan
adalah “memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada
suatu hak”.
Bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat, menurut
R.Susilo dalam bukunya KUHP adalah mengubah surat sedemikian
rupa sehingga isinya menjadi lain, dari isi yang aslinya atau sehingga
surat itu menjadi lain dari pada yang asli adapun caranya bermacammacam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang
lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah,
atau merobah sesuatu dari surat itu dan memalsu tandatangan
termasuk pengertian memalsu surat.
Bahwa pemalsuan surat tidak hanya mencakup isi surat yang
dapat dibaca tetapi juga termasuk tanda tangan yang palsu dapat
disamakan dengan pemalsuan surat.
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Yang dimaksud diperuntukkan bukti dari pada suatu hak
adalah, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu
keterangan bagi sesuatu perbuatan misalnya surat tanda kelahiran,
buku tabungan, surat persetujuan dan lain-lain.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh
keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang
diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa
menerima kiriman foto melalui Whatsapp (WA) nomor Hp. 085 333
321 637 dari Sertu Panca nomor Hp. 052 276 771 213 dan 082 133
717 000 berupa Bratel nama-nama personel yang mau ditarik ke
Pusdik Cilendek dimana dalam WA tersebut, Sertu Panca bertanya “
apakah Kodam IX/Udayana menerima Bratel tentang hal tersebut”,
kemudian Terdakwa jawab tidak tahu dan Terdakwa cek terlebih
dahulu.
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang
diperkuat oleh keterangan Saksi-2 ( Pns Yudhi Artana ) dan Saksi-3 (
Sertu Eka ) , Terdakwa selanjutnya menanyakan kepada Sertu Eka (
Saksi-3 ) melalui BBM “ Apakah ada surat seperti ini ? dijawab belum
tahu sebab bukan bidang saya , coba ditanyakan ke Binkar
kemudian menanyakan ke Binkar dengan PNS Yudhi Artana (Saksi 2) dan dijawab tidak ada penarikan personil selanjutnya Terdakwa
juga menanyakan ke Staf Intel atas nama Sertu Komang Wiryana
melalui BBM namun dijawab tidak ada.
3.
Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa
meminta kiriman ulang Bratel tersebut kepada Sertu Panca agar lebih
jelas namun setelah dikirim tetap hasilnya kurang bagus.
4.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kadek Dwi
Bandayasa ) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa
pada
tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan piket dengan
Saksi-1 ( Kadek Dwi Bandayasa ) kemudian pukul 19.00 Wita Saksi 1 izin pulang karena menengok anaknya yang sedang sakit dan
Terdakwa piket sendiri di kamar Sandidam IX/Udayana.
5.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada
waktu melaksanakan piket sendiri dikamar Kesatuan sandidam
selanjutnya Terdakwa mencetak ( Print ) foto WA tersebut , dengan
maksud akan Terdakwa tunjukkan ke Spers Kodam IX/Udayana
namun karena hasilnya jelek atau gelap kemudian sekira pukul 20.00
Wita Terdakwa mengetik ulang Bratel yang Terdakwa terima dari WA
tersebut sebanyak dua halaman ukuran kertas A4 .
6.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada
waktu mengetik ulang Bratel tersebut dengan menggunakan Laptop
Merk Fujitsu Inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam
IX/Udayana. Terdakwa mengetik Bratel tersebut sebanyak dua
lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan
susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan
susunan yang ada pada Hp Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di
Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan
program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya
Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk
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Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar
Sandidam IX/Udayana selanjutnya hasil cetakan/proint dari ketikan
Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin
Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara
otomatis.
7.
Bahwa benar Terdakwa mengetik ulang Bratel tersebut dan
mengirimnya lewat fax ke Spers Kodam IX/Udayana atas inisiatif
sendiri tanpa ada suruhan / paksaan dan ancaman dari orang lain
dengan tujuan supaya bratel tersebut layak untuk diserahkan ke
Spersdam IX/ Udayana.
Menimbang

:

Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat-surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa
dalam
unsur
tersebut
dianggap
sebagai
mempergunakan adalah misalnya : menyerahkan surat itu kepada
orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut, atau
menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus
dibutuhkan. Dan dalam menggunakan surat palsu inipun harus
Terdakwa bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan
oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang
diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu
melaksanakan piket sendiri tanggal 14 Agustus 2015 dikamar
Kesatuan sandidam Terdakwa mencetak ( Print ) foto WA yang
dikirim oleh sertu Panca tersebut , dengan maksud akan Terdakwa
tunjukkan ke Spers Kodam IX/Udayana namun karena hasilnya jelek
atau gelap kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengetik
ulang Bratel yang Terdakwa terima dari WA tersebut sebanyak dua
halaman ukuran kertas A4 .
2.
Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu
mengetik ulang Bratel tersebut dengan menggunakan Laptop Merk
Fujitsu Inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam
IX/Udayana. Terdakwa mengetik Bratel tersebut sebanyak dua
lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan
susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan
susunan yang ada pada Hp Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di
Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan
program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya
Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk
Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar
Sandidam IX/Udayana selanjutnya hasil cetakan/proint dari ketikan
Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin
Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara
otomatis.
3.
Bahwa benar Terdakwa mengetik ulang Bratel tersebut dan
mengirimnya lewat fax ke Spers Kodam IX/Udayana atas inisiatif
sendiri tanpa ada suruhan / paksaan dan ancaman dari orang lain
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dengan tujuan supaya bratel tersebut
Spersdam IX/ Udayana.

layak untuk diserahkan ke

4.
Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan
surat berupa Bratel dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa
menyadari apa yang menjadi akibatnya atas perbuatan Terdakwa.
Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat
unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu”telah terpenuhi.
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur keempat “Jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian” Majelis
Hakim mengemukakan
sebagai berikut :
Bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan
kerugian. “ Dapat “ maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul
sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah
cukup, yang diartikan dengan “ Kerugian “ disini tidak saja hanya
meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan
kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan
oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang
diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengetik dan
mencetak Berita Telepon dari Foto WA yang diterima Terdakwa di Hp
Terdakwa dan mencetak sehingga menjadi seperti asli dan benar
baik bentuk maupun isi kemudian mengirimkan ke Spersdam
IX/Udayana dengan tujuan agar dirindak lanjuti Spersdam
IX/Udayana sehingga menjadi jelas apakah Terdakwa pindah ke Bais
TNI adalah perbuatan yang dapat merugikan dinas dalam hal ini TNIAD baik Spersdam IX/Udayana maupun Spers Mabesad karena akan
mengacaukan system mekanisme dan prosedur Administrasi di
lingkungan TNI khususnya Kodam IX/Udayana dan pembinaan
personel Angkatan Darat serta dapat mencemarkan nama Kodam
IX/Udayana.
Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat unsur keempat “pemakaian tersebut menimbulkan
kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“Barang Siapa memalsu surat yang dapat menimbulkan
sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai
surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Menimbang

:

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

:

pembenar

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1.
Bahwa sifat perbuatan Terdakwa memalsukan surat adalah
menunjukkan bahwa Terdakwa adalah merupakan sosok pribadi
yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu
yang menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku
2.
Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan
memalsu surat berupa Bratel adalah karena Terdakwa ingin
mengetahui apakah Terdakwa akan dimutasikan ke Bais ataupun
tidak sebab Terdakwa pernah mengajukan persyaratan untuk pindah
ke Bais namun setelah akan ada perekrutan ada surat permintaan
dari Bais ke Kodam IX/ Udayana ternyata tidak disetujui oleh
Pimpinan Kodam IX/Udayana.
3.
Bahwa tindakan Terdakwa memalsukan surat tersebut
seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa awalnya tidak
mempunyai ambisi untuk pindah /mutasi ke Bais dan tidak begitu saja
percaya pada litingnya yaitu Sertu Panca yang telah mengirimkan
WA lewat Hp Terdakwa berupa bratel perekrutan personil ke
Kesatuan Bais .
4.
Akibat perbuatan Terdakwa dengan memalsukan surat maka
akan membawa dampak yang buruk terhadap nama baik Kodam
IX/udayana dan dapat mencemarkan nama Kodam IX/Udayana ,
dapat merusak sistim administrasi TNI serta dapat berpengaruh
terhadap Prajurit lainnya yang ingin mutasi .

Menimbang

:

Bahwa tujuan Pengadilan
bukanlah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang
bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi
prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Sapta Marga.
Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana
atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim
akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau
memberatkan yaitu:
Hal-hal yang meringankan :
-

Terdakwa berterus terang sehingga meperlancar persidangan

-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

-

Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :
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Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit
.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama istitusi Kodam
IX/udayana dan dapat merusak sistim administrasi TNI.
Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap prajurit
lainnya terutama di Kodam IX/Udayana.
Menimbang

:

Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan , hal –hal yang
meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa
terlalu berat , oleh karena Majelis Hakim akan mengurangi pidana
yang dimohonkan Oditur Militer mengingat Terdakwa dalam perkara
ini awalnya melakukan tindak pidana hanya ingin mengetahui agar ada
tindak lanjut dari Kodam tentang kepastian apakah Terdakwa akan
dimutasikan ke Bais atau tetap berdinas di Sandidam IX/Udayana oleh
karena itu Terdakwa menyalin Bratel yang dikirim oleh sertu Panca
yang dikirim lewat watsapp dan didalam Bratel tersebut tercantum
nama Terdakwa yang akan diusulkan untuk mutasi ke Bais meskipun
demikian perbuatan Terdakwa sangat dilarang bagaimanapun juga
Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang siap ditempatkan dimana
saja dan kesatuan manapun juga tanpa harus memilih sesuai
kemauannya sendiri sebab dengan adanya perbuatan Terdakwa
tersebut maka akan berdampak terhadap mekanisme administrasi
dilingkungan Kodam IX/Udayana selain itu juga dapat memicu
terhadap prajurit-prajurit
lain untuk dengan semaunya berdinas
ditempat yang diinginkan.

Menimbang

: Bahwa meskipun Bratel yang dibuat Terdakwa belum sampai ada
tindak lanjut / tanggapan dari Spers Kodam IX/Udayana sudah
diketahui terlebih dahulu oleh Saksi-4 (Kapten Yudhi Haryanto)
sebagai Pabandya Binkar Spers Kodam IX/Udayana namun perbuatan
Terdakwa dapat mencemarkan nama Kodam IX/Udayana , oleh
karena untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa , Majelis
Hakim berpendapat Terdakwa harus dipidana dengan tujuan supaya
Terdakwa dapat insyaf untuk memperbaiki diri .

Menimbang

:

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
a.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto Bratel kiriman dari
Whatsaap Sertu Panca.
1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna hitam.
1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic warna putih
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang
bukti tersebut adalah merupakan alat/sarana yang digunakan
oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga perlu
ditentukan statusnya.
b.

Surat-surat :
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2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap yang dicetak
menggunakan printer.
2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan Terdakwa yang
dicetak menggunakan printer dan dikirim ke Spersdam IX/Udayana
melalui Faximile.
1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210 warna hitam.
1 (satu) lembar foto mesin faximile merk Panasonic warna putih.
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut
dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara
Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.
Mengingat

: Pasal 263 ke-1 KUHP Jo UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rendra Prasetiyo Indrasto Sertu
NRP. 21070474880985. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :
“ Pemalsuan Surat “
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

-

Pidana

3.

Menetapkan barang bukti berupa :
a.

: Penjara selama 2 ( dua ) bulan.

Barang-barang :

1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto Bratel kiriman dari
Whatsaap Sertu Panca.
1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna hitam.
1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic warna putih
Dikembalikan kepada yang berhak.
b.

Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap yang dicetak menggunakan
printer.
2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan Terdakwa yang dicetak
menggunakan printer dan dikirim ke Spersdam IX/Udayana melalui Faximile.
1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210 warna hitam.
1 (satu) lembar foto mesin faximile merk Panasonic warna putih.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-( sepuluh
ribu rupiah ).
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Demikian diputuskan pada hari Kamis. tanggal 04 Agustus 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah SH, Letkol Chk (K) NRP.
11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk NRP.
581744 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 16762/P 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 DEWA PUTU MARTIN,
S.H. KAPTEN CHK NRP. 2910046530370, Penasehat Hukum Kapten Chk Achmad
Farid, S.H. NRP. 11080134570185, Lettu Chk Dance Khristof, S.H NRP.
2960149101074, Lettu Chk Sugiarto, S.H NRP. 11120031710786, Lettu Chk Soniardhi
S.H NRP. 11100009060986dan Panitera Arinta Mudji Pranata, SH, Lettu Sus NRP.
541692. serta dihadapan umum dan Terdakwa.
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