PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 30 -K / PM.III-14 / AD / VIII / 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 Kadek Diana.
: Serka /21980318880877.
: Bauryar Tuud.
: Bintaldam IX/Udayana.
: Bangli, 5 Agustus 1977
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Banjar Buungan Desa Tiga, Kec. Susut Bangli.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.
Membaca

:

Memperhatikan :

Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP15/A-15/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
1.
Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam
IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/554/VII/2016 tanggal 15
Juli 2016.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14
Nomor : Sdak/29/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a.
Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM / 33 / PM.III-14 / AD / VIII / 2016 tanggal 1
Agustus 2016.
b.
Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID / 32 / PM.III-14 / AD / VIII / 2016 tanggal 1 Agustus
2016.

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

:

1.
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 29
/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 d depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan ..........
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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 menurut
pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :
c.

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
1 (Satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran
Tanda Jadi Pembelian Tanah di Banjar Buungan,
Desa Tiga, Kec. Susut, Bangli dari Dewa Gede Alit
Darsana tanggal 1 Juni 2013 dengan nominal Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
1 (Satu) lembar Kwitansi bukyi pinjaman
sementara sampai dengan pelunasan tanah a.n.
Wayan Tunjung dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal
25 Juli 2013 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta .
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12
Oktober 2015.
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18
Januari 2016.
Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 216
atas nama Wayan Tunjung.
1 (Satu) lembar gambar foto lahan tanah di
Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan
persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
Uang sudah dikembalikan sebesar Rp. 170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah), mohon hukuman diperingan.
/ - Menyesali ……
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Menyesali perbuatannya
mengulanginya lagi.
Menimbang :

dan

berjanji

tidak

akan

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu Bulan Juni
tahun dua ribu tiga belas, kemudian pada tanggal Dua puluh lima
bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, selanjutnya pada tanggal Dua
belas bulan Oktober dua ribu lima belas dan pada tanggal Delapan
belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam
belas di rumah Terdakwa di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut,
Kab. Bangli dan di kantor Bintaldam IX/Udayana atau setidak-tidaknya
di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang”
Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana,
selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam
IX/Udayana selama lima bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda
kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 741, selanjutnya pada
tahun 2003 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah dinas ke
Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini. Terdakwa
dengan pangkat Serka NRP 21980318880877 menjabat sebagai
Bauryar Tuud Bintaldam IX/Udayana.
b.
Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berencana menjual
tanah kosong milik ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Wayan
Tunjung (Saksi-3) dengan luas tanah 2.400 m2 (Dua ribu empat ratus
meter persegi). Yang berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec.
Susut, Kab. Bangli dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 21C atas
nama Wayan Tunjung, akan tetapi Saksi-3 tidak pernah mempunyai
keinginan untuk menjual tanah tersebut. Terdakwa menjual tanah
tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan dana.
c.
Bahwa mengetahui Terdakwa akan menjual tanah, kemudian
Sdr. Kadek Budiartawan (Saksi-4) yang merupakan kakak ipar
Terdakwa memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Drs. Dewa Gede
Alit Darsana yang merupakan kakak ipar Terdakwa kepada Sdr. Drs.
Dewa Gede Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) yang sudah Saksi-4 kenal
sebelumnya karena sama-sama berasal dari Daerah Bangli dan pada
saat itu Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi-4 tentang
keinginan Saksi-1 membeli tanah kosong yang berlokasi di Daerah
Bangli untuk dibangun tempat usaha.
/ d. Bahwa ……..
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d.
Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan
Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, Desa
Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk membicarakan harga tanah yang
akan dijual Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan negosiasi antara
Terdakwa dengan Saksi-1, dicapai kesepakatan yaitu Saksi-1 akan
membeli tanah dari Terdakwa seluas 12 are dengan harga Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are sehingga harga tanah
keseluruhan yang akan dibeli oleh Saksi-1 dari Terdakwa seharga Rp.
480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah).
e.
Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 beserta
anak dan istri Saksi yang bernama Ni Wayan Darmi, S.Sos (Saksi-2)
datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, Desa
Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk melakukan pembayaran tanah.
Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 memberikan
uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut dengan disertai
kwitansi pembayaran dengan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu
rupiah).
f.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1 beserta
anak dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa melakukan
pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dengan disertai Kwitansi pembayaran dengan
bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Bahwa pada saat proses
jual beli tanah tersebut, Saksi-1 tidak menggunakan jasa notaris,
karena Saksi-1 berniat untuk melunasi harga tanah tersebut dalam
jangka waktu satu bulan dan apabila telah lunas baru kemudian
Saksi-1 akan membawa ke Notaris untuk proses balik nama.
g.
Bahwa kemudian saat Saksi-1 akan melunasi sisa pembayaran
tersebut, Terdakwa mendadak membatalkan penjualan tanah tersebut
secara sepihak dengan alasan ada permasalahan keluarga yang
mana tanah tersebut merupakan tanah AYDS (Ayahan Desa), yang
apabila tanah tersebut dijual maka harus mengikuti peraturan desa
dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang
Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
berikut dengan bunganya Rp. 50.000.000,- dalam waktu 1 minggu.
h.
Bahwa ternyata tanah yang tidak jadi dijual oleh Terdakwa
kepada Saksi-1 tersebut, rencananya akan dibeli oleh Sdr. Kadek
Bontot yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
dengan tujuan agar tanah tersebut tidak diambil oleh orang lain.
i.
Bahwa setelah Saksi-1 berusaha berulangkali untuk meminta
kembali uang Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa belum juga
mengembalikan uang Saksi-1 hingga kemudian Terdakwa membuat
surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2015 yang isinya bahwa
Terdakwa bersedia akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan
bunganya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selambatlambatnya tanggal 25 Nopember 2015. Apabila Terdakwa tidak
menepati janji Terdakwa bersedia dituntut atau dilaporkan kepada
yang berwajib, surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani
oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak yang
menerima pernyataan dengan bermaterai Rp. 6.000,- ( Enam ribu
rupiah).
/ j. Bahwa ………
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j.
Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal
12 Oktober 2015, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1,
bahkan saat Saksi-1 berusaha untuk meminta uang kepada Terdakwa
cenderung berbelit-belit dan menghindar. Selanjutnya Saksi-1
mendatangi rumah Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyampaikan tentang
permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Bahwa kemudian
Saksi-3 menawarkan kendaraan Avanza dan juga sebidang tanah di
Daerah Kibu kepada Saksi-1 sebagai jaminan atas uang Saksi-1 yang
belum dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi BPKB kendaraan
Avanza tersebut dalam proses gadai sedangkan tanahnya dalam
proses kredit, sehingga Saksi-1 menolak semua tawaran yang
diberikan oleh Saksi-3.
k.
Bahwa selanjutnya Saksi-4 menawarkan kepada Saksi-1 untuk
ikut serta dalam acara lelang tanah di Koperasi Batari yang mana
Saksi-4 adalah pemilik dari Koperasi Batari, tanah yang akan dilelang
tersebut seluas 10 are yang berlokasi di Banjar Buungan dengan
harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are dan saksi-1
telah membayar uang muka kepada Koperasi Batari sebesar Rp.
300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian apabila jual
beli tanah lelangan Koperasi batari berjalan maka sisa pelunasan
pembayaran tanah lelangan tersebut diambil dari uang Saksi-1 yang
belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu
membayar kepada Saksi-1 melainkan kepada Koperasi Batari.
l.
Bahwa kemudian perjanjian tanah lelangan Koperasi Batari
batal karena pemilok tanah yang rencananya akan dilelang, membayar
cicilannya sehingga tanah tersebut tidak jadi dilelang, maka secara
otomatis perjanjian jual beli tanah lelangan Koperasi Batari batal dan
uang muka yang telah dibayarkan oleh Saksi-1 yang disimpan dalam
bentuk deposito berjangka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah) telah diambil kembali oleh Saksi-1 dan Saksi-1 meminta
kepada Terdakwa agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan
Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima
puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1.
m.
Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah
berusaha membantu Terdakwa mencarikan solusi, akan tetapi
Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi bahkan gaya hidup Terdakwa yang sering
bermain judi dan minum-minuman keras membuat keluarga susah
untuk memberi nasehat dan solusi.
n.
Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang
Saksi-1, selanjutnya sekira bulan Januari 2016 Saksi-1 mendatangi
kantor Bintaldam IX/Udayana dan menemui Mayor Inf Sukijan, S.Ag
(Saksi-5) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa . Setelah mendapat
laporan dari Saksi-1 kemudian Saksi-5 melaporkan kepada
Kabintaldam IX/Udayana dan atas petunjuk Kabintaldam IX/Udayana
agar saksi-5 menengahi permasalahan tersebut sehingga bisa
diselesaikan
secara
kekeluargaan.
Kemudian
Saksi-5
mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 guna menyelesaikan
permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
o.
Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa
kemudian membuat surat pernyataan yang kedua yang isinya bahwa
Terdakwa (sebagai Pihak I) sanggup mengembalikan uang Saksi-1

6
/ (sebagai ……
(sebagai Pihak II) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
dalam 2 tahap, tahap pertama tanggal 1 Pebruari 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 15
Pebruari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
apabila kesepakatan tersebut dilanggar Terdakwa (sebagai Pihak I)
siap dituntut sesuai hokum dan perundangan yang berlaku, surat
pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta
ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai yang mengetahui dengan
bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah), namun sampai saat ini
Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1.
p.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa
tertipu dan menginginkan uang Saksi-1 kembali sebagaimana dengan
surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa.

Atau
Kedua

:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu Bulan Juni
tahun dua ribu tiga belas, kemudian pada tanggal Dua puluh lima
bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, selanjutnya pada tanggal Dua
belas bulan Oktober dua ribu lima belas dan pada tanggal Delapan
belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya
dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam
belas di rumah Terdakwa di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut,
Kab. Bangli dan di kantor Bintaldam IX/Udayana atau setidak-tidaknya
di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer
III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan”.
Dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana,
selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam
IX/Udayana selama lima bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda
kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 741, selanjutnya pada
tahun 2003 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah dinas ke
Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini. Terdakwa
dengan pangkat Serka NRP 21980318880877 menjabat sebagai
Bauryar Tuud Bintaldam IX/Udayana.
b.
Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berencana menjual
tanah kosong milik ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Wayan
Tunjung (Saksi-3) dengan luas tanah 2.400 m2 (Dua ribu empat ratus
meter persegi). Yang berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec.
Susut, Kab. Bangli dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 21C atas
nama Wayan Tunjung, akan tetapi Saksi-3 tidak pernah mempunyai
keinginan untuk menjual tanah tersebut. Terdakwa menjual tanah
tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan dana.
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/ c. Bahwa …….
c.
Bahwa mengetahui Terdakwa akan menjual tanah, kemudian
Sdr. Kadek Budiartawan (Saksi-4) yang merupakan kakak ipar
Terdakwa memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Drs. Dewa Gede
Alit Darsana yang merupakan kakak ipar Terdakwa kepada Sdr. Drs.
Dewa Gede Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) yang sudah Saksi-4 kenal
sebelumnya karena sama-sama berasal dari Daerah Bangli dan pada
saat itu Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi-4 tentang
keinginan Saksi-1 membeli tanah kosong yang berlokasi di Daerah
Bangli untuk dibangun tempat usaha.
d.
Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan
Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, DEsa
Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk membicarakan harga tanah yang
akan dijual Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan negosiasi antara
Terdakwa dengan Saksi-1, dicapai kesepakatan yaitu Saksi-1 akan
membeli tanah dari Terdakwa seluas 12 are dengan harga Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are sehingga harga tanah
keseluruhan yang akan dibeli oleh Saksi-1 dari Terdakwa seharga Rp.
480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah).
e.
Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 beserta
anak dan istri Saksi yang bernama Ni Wayan Darmi, S.Sos (Saksi-2)
datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, Desa
Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk melakukan pembayaran tanah.
Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 memberikan
uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut dengan disertai
kwitansi pembayaran dengan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu
rupiah).
f.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1 beserta
anak dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa melakukan
pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dengan disertai Kwitansi pembayaran dengan
bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Bahwa pada saat proses
jual beli tanah tersebut, Saksi-1 tidak menggunakan jasa notaris,
karena Saksi-1 berniat untuk melunasi harga tanah tersebut dalam
jangka waktu satu bulan dan apabila telah lunas baru kemudian Saksi1 akan membawa ke Notaris untuk proses balik nama.
g.
Bahwa kemudian saat Saksi-1 akan melunasi sisa pembayaran
tersebut, Terdakwa mendadak membatalkan penjualan tanah tersebut
secara sepihak dengan alasan ada permasalahan keluarga yang
mana tanah tersebut merupakan tanah AYDS (Ayahan Desa), yang
apabila tanah tersebut dijual maka harus mengikuti peraturan desa
dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang
Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
berikut dengan bunganya Rp. 50.000.000,- dalam waktu 1 minggu.
h.
Bahwa ternyata tanah yang tidak jadi dijual oleh Terdakwa
kepada Saksi-1 tersebut, rencananya akan dibeli oleh Sdr. Kadek
Bontot yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dengan
tujuan agar tanah tersebut tidak diambil oleh orang lain.
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i.
Bahwa setelah Saksi-1 berusaha berulangkali untuk meminta
kembali uang Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa belum juga
mengembalikan uang Saksi-1 hingga kemudian Terdakwa membuat
/ surat ……
surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2015 yang isinya bahwa
Terdakwa bersedia akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan
bunganya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selambatlambatnya tanggal 25 Nopember 2015. Apabila Terdakwa tidak
menepati janji Terdakwa bersedia dituntut atau dilaporkan kepada
yang berwajib, surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani
oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak yang
menerima pernyataan dengan bermaterai Rp. 6.000,- ( Enam ribu
rupiah).
j.
Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal
12 Oktober 2015, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1,
bahkan saat Saksi-1 berusaha untuk meminta uang kepada Terdakwa
cenderung berbelit-belit dan menghindar. Selanjutnya Saksi-1
mendatangi rumah Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyampaikan tentang
permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Bahwa kemudian
Saksi-3 menawarkan kendaraan Avanza dan juga sebidang tanah di
Daerah Kibu kepada Saksi-1 sebagai jaminan atas uang Saksi-1 yang
belum dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi BPKB kendaraan
Avanza tersebut dalam proses gadai sedangkan tanahnya dalam
proses kredit, sehingga Saksi-1 menolak semua tawaran yang
diberikan oleh Saksi-3.
k.
Bahwa selanjutnya Saksi-4 menawarkan kepada Saksi-1 untuk
ikut serta dalam acara lelang tanah di Koperasi Batari yang mana
Saksi-4 adalah pemilik dari Koperasi Batari, tanah yang akan dilelang
tersebut seluas 10 are yang berlokasi di Banjar Buungan dengan
harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are dan saksi-1
telah membayar uang muka kepada Koperasi Batari sebesar Rp.
300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian apabila jual
beli tanah lelangan Koperasi batari berjalan maka sisa pelunasan
pembayaran tanah lelangan tersebut diambil dari uang Saksi-1 yang
belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu
membayar kepada Saksi-1 melainkan kepada Koperasi Batari.
l.
Bahwa kemudian perjanjian tanah lelangan Koperasi Batari
batal karena pemilok tanah yang rencananya akan dilelang, membayar
cicilannya sehingga tanah tersebut tidak jadi dilelang, maka secara
otomatis perjanjian jual beli tanah lelangan Koperasi Batari batal dan
uang muka yang telah dibayarkan oleh Saksi-1 yang disimpan dalam
bentuk deposito berjangka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah) telah diambil kembali oleh Saksi-1 dan Saksi-1 meminta
kepada Terdakwa agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan
Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima
puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1.
m.
Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah
berusaha membantu Terdakwa mencarikan solusi, akan tetapi
Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi bahkan gaya hidup Terdakwa yang sering
bermain judi dan minum-minuman keras membuat keluarga susah
untuk memberi nasehat dan solusi.
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n.
Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang
Saksi-1, selanjutnya sekira bulan Januari 2016 Saksi-1 mendatangi
kantor Bintaldam IX/Udayana dan menemui Mayor Inf Sukijan, S.Ag
/ (Saksi-5) …..
(Saksi-5) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa . Setelah mendapat
laporan dari Saksi-1 kemudian Saksi-5 melaporkan kepada
Kabintaldam IX/Udayana dan atas petunjuk Kabintaldam IX/Udayana
agar saksi-5 menengahi permasalahan tersebut sehingga bisa
diselesaikan
secara
kekeluargaan.
Kemudian
Saksi-5
mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 guna menyelesaikan
permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
o.
Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa
kemudian membuat surat pernyataan yang kedua yang isinya bahwa
Terdakwa (sebagai Pihak I) sanggup mengembalikan uang Saksi-1
(sebagai Pihak II) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
dalam 2 tahap, tahap pertama tanggal 1 Pebruari 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 15
Pebruari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
apabila kesepakatan tersebut dilanggar Terdakwa (sebagai Pihak I)
siap dituntut sesuai hukum dan perundangan yang berlaku, surat
pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta
ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai yang mengetahui dengan
bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah), namun sampai saat ini
Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1.
p.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan menjual tanah milik
orang tua Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa telah menerima
uang muka (DP) dari Saksi-1, tetapi ternyata tanah tersebut tidak jadi
dijual kepada Saksi-1 dan dijual kepada orang lain, selanjutnya
Terdakwa tidak mengembalikan uang muka (DP) milik Saksi-1
tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa,
perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penggelapan.
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :
Pertama

: Pasal 378 KUHP
Atau

Kedua

: Pasal 372 KUHP

Menimbang

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

Menimbang

:
Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
eksepsi/keberatan.

Menimbang

:
Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang

:
Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
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Saksi-I :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir

: Drs. Dewa Gede Alit Darsana, S.H., M.H.
: Denpasar, 31 Desember 1957.
/ Pekerjaan ........

Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Pensiunan PNS Kemenkumham.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Jalan Siulan Nomor 153 Denpasar Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun
2013 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, Desa Tiga,
Kec. Susut, Kab. Bangli, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi berkeinginan membeli tanah,
kemudian Sdr. Kadek Budiartawan (Saksi-4) menawarkan kepada Saksi
sebidang tanah kosong dengan sertifikat atas nama Wayan Tunjung
(Saksi-3) yang merupakan orangtua dari Terdakwa, dengan luas tanah
yang akan dijual yaitu seluas 24 are.
3.
Bahwa kemudian Saksi mengadakan negosiasi dengan Terdakwa
terkait tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, Saksi berencana membeli
tanah tersebut seluas 12 are dari 24 are yang ada dengan harga Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are sehingga harga tanah
keseluruhan yang akan dibeli Saksi seharga Rp. 480.000.000,- (Empat
ratus delapan puluh juta rupiah) rencananya tanah tersebut akan Saksi
pergunakan untuk membangun warung. Setelah dicapai kesepakatan
antara Saksi dengan Tersangka dan setelah Saksi melihat lokasi tanah
yang akan dijual oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2013
Saksi beserta istri dan anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang
beralamat di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk
melakukan pembayaran terhadap tanah yang akan dibeli oleh Saksi.
Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan
uang tunai kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah
tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan disertai
kwitansi pembayaran.
4.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 juli 2013 Saksi beserta istri
dan anak Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan
pembayaran tahap kedua kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran.
5.
Bahwa pada saat proses jual beli tanah tersebut, Saksi tidak
menggunakan jasa Notaris, karena Saksi berniat untuk melunasi harga
tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan dan dan apabila
sudah lunas baru kemudian Saksi akan membawa ke notaris untuk
proses balik nama.
6.
Bahwa kemudian ketika Saksi akan melunasi sisa pembayaran
pembelian tanah, Terdakwa mendadak membatalkan penjualan tanah
tersebut secara sepihak dengan alasan ada permasalahan keluarga,
dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikan uang Saksi
dalam waktu satu minggu.
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7.
Bahwa setiap kali Saksi mencoba untuk meminta uang kepada
Terdakwa, Terdakwa selalu berbelit-belit dan menghindar, hingga
kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan sebanyak dua kali yaitu
/ surat ........
surat pernyataan surat pernyataan yang pertama dibuat pada tanggal 12
Oktober 2015 dan yang kedua dbuat pada tanggal 18 Januari 2016,
namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan
uang Saksi sebagaimana isi dalam surat perjanjian yang telah dibuat
oleh Terdakwa.
8.
Bahwa Saksi pernah ditawari oleh Saksi-4 berupa tanah lelangan
Koperasi Batari seluas 10 are yang berlokasi di Banjar Buungan dengan
harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are dan Saksi
telah memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah), dengan perjanjian apabila jual beli tanah lelangan Koperasi
Batari berjalan maka sisa pelunasan pembayaran tanah lelangan
tersebut diambil dari uang Saksi yang belum dikembalikan oleh
Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu membayar kepada Saksi
melainkan kepada Koperasi Batari, namun kesepakatan tersebut hanya
antara Saksi dengan
Saksi-4
sedangkan
Terdakwa
tidak
mengetahuinya. Akan tetapi oleh karena prosesnya berbelit-belit dan
tidak ada kejelasan dari Saksi-4, sehingga Saksi membatalkan
pembelian tanah tersebut.
9.
Bahwa Saksi juga pernah ditawari oleh orang tua Terdakwa
berupa kendaraan Avansa dan juga sebidang tanah di daerah Kibu
sebagai jaminan atas uang Saksi yang belum dikembalikan oleh
Terdakwa akan tetapi BPKB kendaraan Avanza tersebut dalam proses
gadai sedangkan tanahnya dalam proses kredit, sehingga Saksi
membatalkan pembelian tanah tersebut.
10.
Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang
Saksi, selanjutnya Saksi mendatangi kantor Makodam IX/Udayana
dengan harapan ada jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan
yang dihadapi Saksi. Kemudian Saksi dipertemukan beberapa kali
dengan Terdakwa oleh atasan Terdakwa, namun sampai saat ini uang
Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.
11.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa
tertipu dan menginginkan uang Saksi kembali sebagaimana dengan
surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-II :
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Ni Wayan Darmi, S.Sos.
: Jimbaran, Desember 1958
: PNS Propinsi Bali (BPA).
: Perempuan
: Indonesia.
: Hindu.
: Jalan Siulan Nomor 153 Denpasar Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun
2013 di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Buungan, Desa
Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli tetapi tidak ada hubungan keluarga.
/ 2. Bahwa .........
2.
Bahwa sekira bulan Juni 2013 Terdakwa berencana menjual
sebidang tanah kosong dengan sertifikat atas nama Wayan Tunjung
(Saksi-3) yang merupakan orang tua dari Terdakwa yang berlokasi di
Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli kepada Drs.
Dewa Gede Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) yang merupakan suami
Saksi, kemudian Saksi-1 mengadakan negosiasi dengan Terdakwa
terkait dengan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut hingga
akhirnya dicapai kesepakatan aqntara Terdakwa dengan Saksi-1
harga untuk 1 are tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta
rupiah) rencananya tanah tersebut akan Saksi pergunakan untuk
membuka usaha foto copy.
3.
Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-1
dengan Terdakwa selanjutnya Saksi beserta Saksi-1 dan anak Saksi
pergi ke rumah Terdakwa beralamat di Banjar Buungan, Desa Tiga,
Kec. Susut, Kab. Bangli untuk melakukan pembayaran. Setelah
sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang tunai kepada
Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan disertai kwitansi
pembayaran.
4.
Bahwa selanjutnya sekira satu bulan setelah pembayaran tahap
pertama dilakukan, Saksi-1 beserta Saksi dan anak Saksi kembali ke
rumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada
Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pada
saat pembayaran tanah tersebut baik tahap pertama maupun tahap
kedua, Saksi tidak menggunakan jasa Notaris hanya disertai dengan
kwitansi pembayaran.
5.
Bahwa kemudian ketika Saksi akan melunasi sisa pembayaran
pembelian tanah, Terdakwa mendadak membatalkan secara sepihak
penjualan tanah tersebut dengan alasan bahwa sertifikat tanah
tersebut ada permasalahan keluarga dan Terdakwa berjanji akan
mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus
lima puluh juta rupiah) beserta dengan bunganya sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
6.
Bahwa setelah beberapa kali Saksi dengan Saksi-1 berusaha
meminta uang Saksi-1 kembali, Terdakwa tidak pernah menepati
janjinya untuk mengembalikan uang Saksi-1 hingga kemudian
Terdakwa membuat surat pernyataan sebanyak dua kali yang isinya
bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, namun
Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut sebagaimana isi
dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa.
7.
Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga mengembalikan uang
yang telah dibayarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya
Saksi dan Saksi-1 mendatangi kantor Makodam IX/Udayana dengan
harapan ada jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan yang
dihadapi Saksi dan Saksi-1. Kemudian Saksi dan Saksi-1
dipertemukan dengan Terdakwa oleh atasan Terdakwa, namun
sampai saat ini uang Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
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8.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tertipu
dan menginginkan uang Saksi-1 kembali sebagaimana dengan surat
pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
/ Saksi-III .......
Saksi-III:
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: I Wayan Tunjung
: Br. Buungan, 31-12-1956
: Buruh tani.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab.
Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah
anak kedua Saksi dari empat bersaudara, sedangkan dengan Sdr.
Drs. Dewa Gede Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) Saksi kenal sejak Saksi1 datang ke rumah Saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan
yang menjadi perkara ini.
2.
Bahwa sebelum Terdakwa membina hubungan rumah tangga,
Terdakwa tinggal dengan Saksi, akan tetapi setelah Terdakwa
menikah, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi.
3.
Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu atas permasalahan jual
beli tanah yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi
Saksi baru mengetahuinya sekira satu bulan terakhir.
4.
Bahwa Saksi memiliki tanah seluas kurang lebih 36 (Tiga puluh
enam) are yang berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga Banglidengan
sertifikat tanah atas nama Saksi sendiri. Bahwa Saksi tidak pernah
mempunyai keinginan untuk menjual tanah tersebut, akan tetapi
Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin
menjual tanah tersebut karena Terdakwa membutuhkan dana, namun
Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut akan dijual oleh
Terdakwa.
5.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya proses jual beli
tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan berapa harga yang
ditetapkan oleh Terdakwa per arenya, akan tetapi Saksi-1 pernah
datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali dan menyampaikan kepada
Saksi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atas pembatalan jual beli tanah
milik Saksi, yang mana Saksi-1 sudah memberikan uang tanda jadi
pembelian tanah kepada Terdakwa, namun Terdakwa membatalkan
penjualan tanah tersebut dan uang sebagai tanda jadi atas pembelian
tanah tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1
dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 akan
berusaha melunasi hutang Terdakwa.
6.
Bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual kepada Saksi-1 karena
tanah tersebut akan dibeli oleh Sdr, Kadek Bobot yang masih ada
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hubungan keluarga dengan Saksi, dengan tujuan agar tanah tersebut
tidak diambil oleh orang lain dan Sdr. Kadek Bobot akan mencarikan
tanah baru untuk Saksi-1.
7.

Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini telah ditanami jahe, dan
/ tanah ........

tanah tersebut berada dengan posisi di kanan kirinya berbatasan
dengan kebun milik orang lain, sedangkan di depan tanah tersebut
berbatasan dengan jalan.
8.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu
dan Saksi berniat untuk melunasi hutang Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-IV:
Nama lengkap
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Kadek Budiartawan.
: Bangli, 4 Mei 1978.
: Swasta.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Hindu.
: Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab.
Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada
hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Drs. Dewa Gede Alit
Darsana, M.H. (Saksi-1) Saksi kenal karena berasal dari Daerah
Bangli, namun tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak tinggal bersama
orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3)
melainkan tinggal dengan anak istri Terdakwa.
3.
Bahwa sekira tahun 2013 Terdakwa berniat menjual tanah milik
orang tua Terdakwa Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3) seluas 26 (Dua
puluh enam) are dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta
rupiah) per are dengan sertifikat tanah atas nama Saksi-3. Tanah yang
akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah kososng dengan
posisi sebelah utara berbatasan dengan TK sedangkan sebelah
selatan berbatasan dengan tanah Saksi-3
4.
Bahwa kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi-1
berkeinginan mencari tanah di daerah Bangli, kemudian Saksi
menawarkan tanah milik Saksi-3 yang sebelumnya Saksi ketahui akan
dijual oleh Terdakwa dan Saksi-1 pun tertarik.
5.
Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan negosiasi denga
Terdakwa hingga dicapai kesepakatan bahwa tanah tersebut akan
dijual oleh Terdakwa seluas 26 are dengan harga Rp. 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) per are, saat itu Saksi-1 memberikan uang
tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta
rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut.
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6.
Bahwa setelah proses jual beli tanah tersebut terjadi, untuk
selanjutnya Saksi tidak pernah mengikuti perkembangan proses jual
beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Saksi tidak tahu
bagaimana proses pembayaran jual beli tanah antara Terdakwa
dengan Saksi-1, hanya saja Saksi pernah menyampaikan kepada
/ Saksi-1 .........
Saksi-1 bahwa apabila nanti Saksi-1 akan melunasi pembayaran
harga tanah tersebut maka harus dilakukan dihadapan notaris
sekaligus untuk proses balik nama.
7.
Bahwa sekira satu setengah tahun kemudian, Saksi-1 datang
ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Saksi-1 telah memberikan
uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah, namun jual beli
tanah tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa dan uang
yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh
Terdakwa.
8.
Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga Terdakwa
sudah berusaha membantu Terdakwa dan mengadakan pertemuan
dengan Saksi-1 untuk bersama-sama mencari jalan keluar terhadap
permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun Terdakwa
tidak pernah mempunyai niat untuk menyelesaikan permasalahan
yang terjadi bahkan gaya hidup Terdakwa yang sering bermain judi
dan minum minuman keras membuat keluarga susah untuk memberi
nasehat dan solusi.
9.
Bahwa Saksi merasa ada beban moril terhadap Saksi-1 yang
merasa tertipu oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi yang
memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa, hingga akhirnya Saksi
memberikan solusi kepada Saksi-1 untuk ikut serta dalam acara lelang
tanah di Koperasi Batari, akan tetapi perjanjian lelang tersebut batal
karena pemilik tanah yang rencananya akan dilelang membayar
cicilannya sehingga tanah tersebut tidak jadi dilelang, maka secara
otomatis perjanjian jual beli tanah lelangan Koperasi Batari batal dan
uang milik Saksi-1 yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka
sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) telah diambil
seluruhnya oleh Saksi-1.
10.
Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa
untuk menggantikan tanah yang batal dijual kepada Saksi-1 dengan
tanah lelangan dari Koperasi Batari, karena perjanjian jual beli tanah
lelangan Koperasi Batari dibuat jauh setelah masalah antara Terdakwa
dan Saksi-1 muncul.
11.
Bahwa Saksi tahu bahwa aktifitas CV. BJ. Puta Asti Pratama
yang bergerak di bidang distribusi air minum merk Sangsang, tetapi
karena manajemen dari CV tersebut kurang baik sehingga CV. BJ.
Puta Asti Pratama tersebut menjadi bangkrut, namun Saksi tidak
mengetahui apakah uang milik Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk
membuat CV. BJ. Puta Asti Pratama atau tidak.
12.
Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini tanah yang awalnya akan
dijual kepada Saksi-1 tersebut, telah dijual akan tetapi bukan kepada
Saksi-1 melainkan kepada orang lain.
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Atas keterangan Saksi 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 melaksanakan tugas persiapan kunjungan kerja Danrem
161/Wira Sakti di wilayah Kodim 1601/Sumba timur berdasarkan surat
/ dari …….
dari Dandim 1601 Waingapu tertanggal 22 Agustus 2016 dan sebagai
ketua panitia HUT ke-71 Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kodim
1601/Sumba Timur tertanggal 13 September 2016 yang ditandatangani
oleh Dandim 1601/Sumba Timur, 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-V :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Tempat/Tgl Lahir
Jabatan
Kesatuan
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

: Sukijan, S.Ag.
: Mayor Inf/11960015450271
: Ganjar Agung, 3 Pebruari 1971
: Kasi Tuud
: Bintaldam IX/Udayana.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Islam.
:Asrama Sudirman Kartika IV No. 11 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 sejak
Saksi berdinas di Bintaldam IX/Udayana dan Terdakwa merupakan
anggota Bintaldam IX/Udayana, namun tidak ada hubungan keluarga,
sedangkan dengan Sdr. Drs. Dewa Gede Alit Darsana, M.H. (Saksi-1)
Saksi kenal sekira bulan Januari 2016 ketika Saksi-1 datang ke kantor
Bintaldam IX/Udayana untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang
menjadi perkara ini, namun tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa sekira bulan Januari 2016 Sdr. Drs. Dewa Gede Alit
Darsana, M.H. (Saksi-1) datang ke kantor Bintaldam IX/Udayana untuk
melaporkan perbuatan Terdakwa terkait dengan pembatalan sepihak
yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kesepakatan jual beli tanah
antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana Saksi-1 telah membayar
kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah, akan tetapi
uang yang telah Saksi-1 bayarkan kepada Terdakwa belum
dikembalikan sebagaimana isi dari surat pernyataan yang telah dibuat
oleh Terdakwa sebelumnya.
3.
Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1, kemudian Saksi
meminta penjelasan kepada Terdakwa terkait kesepakatan jual beli
tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa mengakui
bahwa memang benar sebelumnya Terdakwa telah melakukan
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kesepakatan jual beli tanah dengan Saksi-1 sekira pertengahan tahun
2013 dan pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa tanah tersebut
merupakan tanah milik Terdakwa akan tetapi sertifikat tanah tersebut
masih berada di bank, dan sebagai tanda jadi pembelian tanah
tersebut Saksi-1 telah memberikan Terdakwa uang muka. Untuk
pembayaran pertama uang tunai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) sedangkan yang kedua berupa pinjaman dari Saksi-1 kepada
Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), akan
/ tetapi .......
tetapi proses jual beli tanah tersebut dibatalkan secara sepihak oleh
Terdakwa sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang muka yang
telah dibayarkan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima
puluh juta rupiah) berikut dengan bunganya sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah).
4.
Bahwa mengetahui permasalahan tersebut, kemudian Saksi
melaporkan kepada Kabintaldam IX/Udayana dan atas petunjuk
Kabintaldam IX/Udayana, agar Saksi menjembatani permasalahan
tersebut sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya
Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminta waktu
kepada Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan
pihak keluarga.
5.
Bahwa sekira bulan Februari 2016 Terdakwa kemudian
membuat surat pernyataan dimana Saksi juga ikut menandatangani
surat pernyataan kedua yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya bahwa
Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan
bunganya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun
sampai dengan pertengahan bulan April 2016 Terdakwa belum juga
mengembalikan uang Saksi-1 sebagaimana dengan surat pernyataan
yang telah dibuat oleh Terdakwa.
6.
Bahwa Terdakwa sempat menawarkan kendaraan dan
sebidang tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan atas uang Saksi-1
yang belum dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi kendaraan dan
tanah yang ditawarkan tersebut masih dalam proses kredit sehingga
Saksi-1 menolak semua tawaran yang diberikan oleh Terdakwa dan
Saksi-1 tetap menginginkan uangnya kembali.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai
berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana,
selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam
IX/Udayana selama lima bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda
kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 741, selanjutnya pada
tahun 2003 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah dinas ke
Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini. Terdakwa dengan
pangkat Serka NRP 21980318880877 menjabat sebagai Bauryar
Tuud Bintaldam IX/Udayana.
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2.
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Dewa Gede Alit
Darsana, M.H. (Saksi-1) sekira tahun 2013 di rumah Terdakwa, namun
tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdr. I Kadek Budiartawan
(Saksi-4) Terdakwa kenal karena Saksi-4 adalah kakak ipar Terdakwa
dan dengan Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3) Terdakwa kenal karena
Saksi-3 adalah ayah Terdakwa.
3.
Bahwa Terdakwa berencana menjual tanah seluas 24 are yang
berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli
dengan sertifikat tanah atas nama Saksi-3 dan tanah tersebut telah
/ diserahkan …….
diserahkan kepada Terdakwa. Mengetahui Terdakwa akan menjual
tanahnya, kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada
Saksi-1.
4.
Bahwa setelah perkenalan tersebut, Saksi-1 beberapa kali
datang ke rumah Tersangka terkait dengan jual beli tanah yang akan
dijual oleh Terdakwa, akhirnya dilakukan negosiasi dan dicapai
kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa akan
menjual tanahnya seluas 24 are dengan harga Rp. 40.000.000,(Empat puluh juta rupiah) per are.
5.
Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 datang ke
rumah Terdakwa bersama istri dan anak Saksi-1 untuk menyerahkan
uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah yang dijual Terdakwa
kepada Saksi-1. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1
kembali memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
6.
Bahwa kemudian Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli
tanah tersebut dikarenakan Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa
untuk tidak menjual tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan
tanah AYDS (Ayahan Desa) yang apabila tanah tersebut dijual maka
harus mengikuti peraturan desa dan Saksi-4 menyarankan kepada
Terdakwa untuk mengganti tanah yang Terdakwa jual dengan tanah
lelangan milik Koperasi Batari dengan luas kurang lebih 12 are yang
berlokasi tidak jauh dari tanah yang akan Terdakwa jual kepada Saksi1 dan Saksi-4 merupakan pemilik dari Koperasi Batari.
7.
Bahwa pada saat itu Saksi-1 secara lisan menyetujui rencana
Terdakwa untuk mengganti tanah yang akan dijual Terdakwa dengan
tanah lelangan milik Koperasi Batari dan sebagai tanda jadi atas
pembelian tanah tersebut Saksi-1 telah menitipkan uang kepada
Koperasi Batari sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
namun Terdakwa tidak tahu berapa kisaran harga untuk tiap arenya
karena yang mengetahui perjanjian tersebut adalah Saksi-4 dan Saksi1. Sedangkan uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tidak
Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 oleh karena Saksi-1 menyetujui
kalau uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Koperasi Batari
sebagai tambahan pembayaran tanah lelangan di Koperasi Batari.
8.
Bahwa kemudian uang yang telah diberikan oleh Saksi-1
kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk investasi modal usaha di
CV BJ Putra Asti Pratama yang berdiri sejak awal tahun 2011 dan
bergerak di bidang pemasaran air minum Sangsang yang beralamat di
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Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli. Kemudian sekira
akhir tahun 2014 salah satu pengemudi mobil boks CV BJ Putra Asti
Pratama mengalami kecelakaan yang menabrak pengendara sepeda
motor dan rumah, akibatnya korban kecelakaan tersebut masuk rumah
sakit dan biaya rumah sakit dibebankan kepada CV BJ Putra Asti
Pratama, hingga akhirnya CV BJ Putra Asti Pratama bangkrut,
sehingga modal usaha yang Terdakwa telah investasikan sebesar
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) telah habis.
9.

Bahwa kemudian pembelian tanah lelangan Koperasi Batari
/ batal ……..

batal dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang yang
sebelumnya telah dibayarkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan.
Selanjutnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada Saksi-1
yang Terdakwa beli tetapi masih dalam proses kredit sebagai
pengganti dari uang tunai yang telah dibayarkan Saksi-1 kepada
Terdakwa, namun Saksi-1 menolak dan hanya menginginkan uangnya
kembali dalam bentuk uang tunai.
10.
Bahwa hingga akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan
sebanyak dua kali yang isinya bahwa Terdakwa bersedia
mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus
lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa belum
mengembalikan uang Saksi-1.
11.
Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa telah
mengembalikan uang Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan bersama
sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan
Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa sesai dengan surat pernyataannya
yang dibuat tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibubuhi materai
Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan
persidangan ini berupa surat-surat :

oleh

Oditur

Militer

1 (Satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Tanda Jadi
Pembelian Tanah di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Bangli
dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal 1 Juni 2013 dengan nominal Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
1 (Satu) lembar Kwitansi bukyi pinjaman sementara sampai
dengan pelunasan tanah a.n. Wayan Tunjung dari Dewa Gede Alit
Darsana tanggal 25 Juli 2013 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta .
-

1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2015.

-

1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016.

Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 216 atas nama
Wayan Tunjung.
1 (Satu) lembar gambar foto lahan tanah di Banjar Buungan,
Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
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- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar
Rp.
170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dari Terdakwa kepada
Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibubuhi materai Rp. 6.000,untuk pembayaran pengembalian panjer pembelian tanah seluas
2.400m2 sesuai dengan kesepakatan pengembalian sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dengan potongan atas
kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 1 ( Satu ) lembar surat pernyataan dari Saksi-1 tertanggal 10
Oktober 2016 dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang
menyatakan bahwa Saksi-1 tidak menuntut lagi kepada Terdakwa.

Menimbang

:

/ Menimbang ……
Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
1 (Satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Tanda Jadi
Pembelian Tanah di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Bangli
dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal 1 Juni 2013 dengan nominal Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah), adalah benar bukti surat berupa
kwitansi sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1
sebagai panjar penjualan tanah orang tua Terdakwa kepada Saksi-1.
1 (Satu) lembar Kwitansi bukti pinjaman sementara sampai
dengan pelunasan tanah a.n. Wayan Tunjung dari Dewa Gede Alit
Darsana tanggal 25 Juli 2013 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta, adalah bukti surat adanya peminjaman uang dari Saksi-1
kepada Terdakwa untuk pelunasan tanah An. Wayan Tunjung orang
tua dari Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2015, adalah
bukti surat yang menyataka bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan
uang Saksi-1 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), bila tidak dibayar Terdakwa bersedia dituntut atau dilaporkan
kepada yang berwajib.
1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016, adalah
bukti surat yang menyataka bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan
uang Saksi-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dalam
dua tahap, bila tidak dibayar Terdakwa bersedia dituntut atau
dilaporkan kepada yang berwajib.
Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 216 atas nama
Wayan Tunjung, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa benar
lokasi tanah atas nama Wayan Tunjung.
1 (Satu) lembar gambar foto lahan tanah di Banjar Buungan,
Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli,adalah benar foto tanah yang akan
dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar
Rp.
170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dari Terdakwa kepada
Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibubuhi materai Rp. 6.000,untuk pembayaran pengembalian panjer pembelian tanah seluas
2.400m2 sesuai dengan kesepakatan pengembalian sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dengan potongan atas
kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
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- 1 ( Satu ) lembar surat pernyataan dari Saksi-1 tertanggal 10
Oktober 2016 dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang
menyatakan bahwa Saksi-1 tidak menuntut lagi kepada Terdakwa.
Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat
dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang

:

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan
kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan
/ sebagai .........
sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini telah
diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta
telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para
Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh faktafakta Hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak
tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam
IX/Udayana, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di
Rindam IX/Udayana selama lima bulan, setelah lulus dilantik pangkat
Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 741, selanjutnya
pada tahun 2003 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah dinas ke
Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini. Terdakwa dengan
pangkat Serka NRP 21980318880877 menjabat sebagai Bauryar
Tuud Bintaldam IX/Udayana.
2.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Dewa Gede Alit
Darsana, M.H. (Saksi-1) sekira tahun 2013 di rumah Terdakwa, namun
tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdr. I Kadek Budiartawan
(Saksi-4) Terdakwa kenal karena Saksi-4 adalah kakak ipar Terdakwa
dan dengan Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3) Terdakwa kenal karena
Saksi-3 adalah ayah Terdakwa.
3.
Bahwa benar Terdakwa berencana menjual tanah seluas 24 are
yang berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli
dengan sertifikat tanah atas nama Saksi-3 dan tanah tersebut telah
diserahkan kepada Terdakwa. Mengetahui Terdakwa akan menjual
tanahnya, kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada
Saksi-1.
4.
Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Saksi-1 beberapa
kali datang ke rumah Tersangka terkait dengan jual beli tanah yang
akan dijual oleh Terdakwa, akhirnya dilakukan negosiasi dan dicapai
kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa akan
menjual tanahnya seluas 24 are dengan harga Rp. 40.000.000,(Empat puluh juta rupiah) per are.
5.
Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 datang ke
rumah Terdakwa bersama istri dan anak Saksi-1 untuk menyerahkan
uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
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rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah yang dijual Terdakwa
kepada Saksi-1. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1
kembali memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
6.
Bahwa benar Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli tanah
tersebut dikarenakan Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa untuk
tidak menjual tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah
AYDS (Ayahan Desa) yang apabila tanah tersebut dijual maka harus
mengikuti peraturan desa dan Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa
untuk mengganti tanah yang Terdakwa jual dengan tanah lelangan
/ milik ……..
milik Koperasi Batari dengan luas kurang lebih 12 are yang berlokasi
tidak jauh dari tanah yang akan Terdakwa jual kepada Saksi-1 dan
Saksi-4 merupakan pemilik dari Koperasi Batari.
7.
Bahwa benar
Saksi-1 secara lisan menyetujui rencana
Terdakwa untuk mengganti tanah yang akan dijual Terdakwa dengan
tanah lelangan milik Koperasi Batari dan sebagai tanda jadi atas
pembelian tanah tersebut Saksi-1 telah menitipkan uang kepada
Koperasi Batari sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
namun Terdakwa tidak tahu berapa kisaran harga untuk tiap arenya
karena yang mengetahui perjanjian tersebut adalah Saksi-4 dan Saksi1. Sedangkan uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tidak
Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 oleh karena Saksi-1 menyetujui
kalau uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Koperasi Batari
sebagai tambahan pembayaran tanah lelangan di Koperasi Batari.
8.
Bahwa benar uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada
Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
tersebut Terdakwa gunakan untuk investasi modal usaha di CV BJ
Putra Asti Pratama yang berdiri sejak awal tahun 2011 dan bergerak di
bidang pemasaran air minum Sangsang yang beralamat di Banjar
Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli. Kemudian sekira akhir
tahun 2014 salah satu pengemudi mobil boks CV BJ Putra Asti
Pratama mengalami kecelakaan yang menabrak pengendara sepeda
motor dan rumah, akibatnya korban kecelakaan tersebut masuk rumah
sakit dan biaya rumah sakit dibebankan kepada CV BJ Putra Asti
Pratama, hingga akhirnya CV BJ Putra Asti Pratama bangkrut,
sehingga modal usaha yang Terdakwa telah investasikan sebesar
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) telah habis.
9.
Bahwa benar pembelian tanah lelangan Koperasi Batari batal
dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang yang sebelumnya
telah dibayarkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan. Selanjutnya Terdakwa
menawarkan sebidang tanah kepada Saksi-1 yang Terdakwa beli
tetapi masih dalam proses kredit sebagai pengganti dari uang tunai
yang telah dibayarkan Saksi-1 kepada Terdakwa, namun Saksi-1
menolak dan hanya menginginkan uangnya kembali dalam bentuk
uang tunai.
10.
Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan sebanyak
dua kali yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang
Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.
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11. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa telah
mengembalikan uang Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan bersama
sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan
Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa sesai dengan surat
pernyataannya yang dibuat tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibubuhi
materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
Menimbang

:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliter
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai
berikut :
/ Alternatif …….
Alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsurunsur 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
yang dilakuan secara bersama-sama”.
Atau,

Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
3. Unsur ke-3 :“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain”.
Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan didakwa dengan
dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu
dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer.

Menimbang

:

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur Tindak
Pidana Dakwaan Alternatif Pertama Dakwaan Oditur Militer Pasal 378
KUHP sebagai berikut.
1.

Unsur kesatu

: “Barang siapa”.

2. Unsur kedua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum”.
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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 diancam karena penipuan”.
Menimbang

:

Unsur ke-1 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 …….
Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syaratsyarat 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
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di
persidangan diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun
1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana,
selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam
IX/Udayana selama lima bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda
kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 741, selanjutnya pada
tahun 2003 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah dinas ke
Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini. Terdakwa dengan
pangkat Serka NRP 21980318880877 menjabat sebagai Bauryar
Tuud Bintaldam IX/Udayana.
1)
Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang
penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera
Nomor : Kep/554/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 bahwa benar yang
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diajukan kepersidangan adalah Terdakwa
Serka NRP 21980318880877.

I Kadek Diana Pangkat

2.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan ini,Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan
pangkat Serka NRP 21980318880877 maka dalam kapasitas status
Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum
pidana umum,selain ketentuan Hukum Pidana Militer .
3.

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan

/ mampu …….
mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian
Siapa”, telah terpenuhi.
Menimbang :

Majelis berpendapat unsur ke-1: “Barang

Unsur Kedua ”Dengan maksud untuk menguntungkan
sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

diri

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 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.
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Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365
BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai
dengan hukum” berintikan :
a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember
1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
(hukum/si pelaku/Petindak menurut UU.
/ c. Melakukan …….
c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
masyarakat.
Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Dewa Gede
Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) sekira tahun 2013 di rumah Terdakwa,
namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdr. I Kadek
Budiartawan (Saksi-4) Terdakwa kenal karena Saksi-4 adalah
kakak ipar Terdakwa dan dengan Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3)
Terdakwa kenal karena Saksi-3 adalah ayah Terdakwa. Terdakwa
berencana menjual tanah seluas 24 are yang berlokasi di Banjar
Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli dengan sertifikat
tanah atas nama Saksi-3 dan tanah tersebut telah diserahkan
kepada Terdakwa. Mengetahui Terdakwa akan menjual tanahnya,
kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1,
setelah perkenalan tersebut, Saksi-1 beberapa kali datang ke
rumah Tersangka terkait dengan jual beli tanah yang akan dijual
oleh Terdakwa, akhirnya dilakukan negosiasi dan dicapai
kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa
akan menjual tanahnya seluas 24 are dengan harga Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are. Pada tanggal 1 Juni
2013 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa bersama istri dan anak
Saksi-1 untuk menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar
Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi
pembelian tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya
pada tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1 kembali memberikan uang tunai
kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah). Sehingga total uang yang diberikan yatu sebesar Rp.
150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
2.
Bahwa benar uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada
Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk investasi modal usaha di
CV BJ Putra Asti Pratama yang berdiri sejak awal tahun 2011 dan
bergerak di bidang pemasaran air minum Sangsang yang
beralamat di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
Kemudian sekira akhir tahun 2014 salah satu pengemudi mobil
boks CV BJ Putra Asti Pratama mengalami kecelakaan yang
menabrak pengendara sepeda motor dan rumah, akibatnya korban
kecelakaan tersebut masuk rumah sakit dan biaya rumah sakit
dibebankan kepada CV BJ Putra Asti Pratama, hingga akhirnya CV
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BJ Putra Asti Pratama bangkrut, sehingga modal usaha yang
Terdakwa telah investasikan sebesar sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) telah habis.
3.
Bahwa benar Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli
tanah tersebut secara sepihak namun uang yang telah diserahkan
oleh Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat
ini.

/ Dengan …….
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.
Menimbang

:

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang”.
Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu
tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai
maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan
itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau
penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak
ada.
Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah
beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi
keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi
orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya
sebagai suatu yang benar.
Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah
bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan
tindakan/perbuatan.
Dalam hal ini tiada permintaan dengan
tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan
dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung
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 hkum sebagai
berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Dewa Gede
Alit Darsana, M.H. (Saksi-1) sekira tahun 2013 di rumah Terdakwa,
namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdr. I Kadek
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Budiartawan (Saksi-4) Terdakwa kenal karena Saksi-4 adalah
kakak ipar Terdakwa dan dengan Sdr. Wayan Tunjung (Saksi-3)
Terdakwa kenal karena Saksi-3 adalah ayah Terdakwa.
2.
Bahwa benar Terdakwa berencana menjual tanah seluas 24
are yang berlokasi di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab.
Bangli dengan sertifikat tanah atas nama Saksi-3 dan tanah
tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Mengetahui Terdakwa
akan menjual tanahnya, kemudian Saksi-4 memperkenalkan
Terdakwa kepada Saksi-1.
/ 3. Bahwa …….
3.
Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Saksi-1 beberapa
kali datang ke rumah Terdakwa terkait dengan jual beli tanah yang
akan dijual oleh Terdakwa, akhirnya dilakukan negosiasi dan
dicapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu
Terdakwa akan menjual tanahnya seluas 24 are dengan harga Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per are.
4.
Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 datang ke
rumah Terdakwa bersama istri dan anak Saksi-1 untuk
menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian
tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya pada
tanggal 25 Juli 2013 Saksi-1 kembali memberikan uang tunai
kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah).
5.
Bahwa benar Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli
tanah tersebut dikarenakan Saksi-4 menyarankan kepada
Terdakwa untuk tidak menjual tanah tersebut karena tanah tersebut
merupakan tanah AYDS (Ayahan Desa) yang apabila tanah
tersebut dijual maka harus mengikuti peraturan desa dan Saksi-4
menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti tanah yang
Terdakwa jual dengan tanah lelangan milik Koperasi Batari dengan
luas kurang lebih 12 are yang berlokasi tidak jauh dari tanah yang
akan Terdakwa jual kepada Saksi-1 dan Saksi-4 merupakan pemilik
dari Koperasi Batari.
6.
Bahwa benar Saksi-1 secara lisan menyetujui rencana
Terdakwa untuk mengganti tanah yang akan dijual Terdakwa
dengan tanah lelangan milik Koperasi Batari dan sebagai tanda jadi
atas pembelian tanah tersebut Saksi-1 telah menitipkan uang
kepada Koperasi Batari sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah) namun Terdakwa tidak tahu berapa kisaran harga untuk tiap
arenya karena yang mengetahui perjanjian tersebut adalah Saksi-4
dan Saksi-1. Sedangkan uang yang telah Saksi-1 berikan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 oleh karena
Saksi-1 menyetujui kalau uang tersebut Terdakwa bayarkan
kepada Koperasi Batari sebagai tambahan pembayaran tanah
lelangan di Koperasi Batari.
7.
Bahwa benar uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada
Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk investasi modal usaha di
CV BJ Putra Asti Pratama yang berdiri sejak awal tahun 2011 dan
bergerak di bidang pemasaran air minum Sangsang yang
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beralamat di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
Kemudian sekira akhir tahun 2014 salah satu pengemudi mobil
boks CV BJ Putra Asti Pratama mengalami kecelakaan yang
menabrak pengendara sepeda motor dan rumah, akibatnya korban
kecelakaan tersebut masuk rumah sakit dan biaya rumah sakit
dibebankan kepada CV BJ Putra Asti Pratama, hingga akhirnya CV
BJ Putra Asti Pratama bangkrut, sehingga modal usaha yang
Terdakwa telah investasikan sebesar sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) telah habis.
8.

Bahwa benar pembelian tanah lelangan Koperasi Batari batal

/ dan …….
dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang yang
sebelumnya telah dibayarkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar
Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan.
Selanjutnya Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada Saksi1 yang Terdakwa beli tetapi masih dalam proses kredit sebagai
pengganti dari uang tunai yang telah dibayarkan Saksi-1 kepada
Terdakwa, namun Saksi-1 menolak dan hanya menginginkan
uangnya kembali dalam bentuk uang tunai.
9.
Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan sebanyak
dua kali yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan
uang Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta
rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan
uang Saksi-1.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
ke-3 “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.
Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan
menyakinkan, Terdakwa 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 Majelis Hakim
berpendapat Terdakwa mampu
bertanggungiawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf
maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan pidana.
Oleh karena Terdakwa
dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa
ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan
Militer.
Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya
hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum
dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya
sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan
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menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maximal
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan
dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para
Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong
semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang
bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjungjung tinggi
ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
/ - Bahwa ……
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa ingin
mendapatkan uang dengan cara mudah dengan cara mengatakan
kepada Saksi-1, ingin menjual tanah orang tuanya tetapi belum ada
pembagian warisan.
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-1, merasa di bohongi dan
dirugikan.

Menimbang

:
Bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang kepada
Saksi-1 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 dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr. Drs. Dewa
Gede Alit Darsana, S.H.,M.H., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus
tujuhpuluh juta rupiah).
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Hal-hal yang memberatkan :
-

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

Menimbang

:

Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai
diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik
/ dan …….
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
berhati-hati 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 mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

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

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1 (Satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Tanda Jadi
Pembelian Tanah di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut,
Bangli dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal 1 Juni 2013 dengan
nominal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
1 (Satu) lembar Kwitansi bukti pinjaman sementara sampai
dengan pelunasan tanah a.n. Wayan Tunjung dari Dewa Gede Alit
Darsana tanggal 25 Juli 2013 dengan nominal Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta .
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2015.
-

1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016.

Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 216 atas nama
Wayan Tunjung.
1 (Satu) lembar gambar foto lahan tanah di Banjar Buungan,
Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.
170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dari Terdakwa
kepada Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibubuhi materai
Rp. 6.000,- untuk pembayaran pengembalian panjer pembelian
tanah seluas 2.400m2 sesuai dengan kesepakatan pengembalian
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dengan
potongan atas kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah).
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1 ( Satu ) lembar surat pernyataan dari Saksi-1 tertanggal 10
Oktober 2016 dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang
menyatakan bahwa Saksi-1 tidak menuntut lagi kepada Terdakwa.
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 …….
Mengingat

:

Sesuai Pasal 378 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat ( 1 )
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Kadek
Diana, Serka NRP .21980318880877, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”.
2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 ( empat ) bulan dengan
masa percobaan 7 ( tujuh ) bulan. Dengan ketentuan
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 Disiplin Militer sebelum masa
percobaan habis.

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 ( Satu ) lembar Kwitansi bukti pembayaran tanda
jadi pembelian tanah di Banjar Buungan Desa Tiga Kec.
Susut Bangli dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal 1 Juni
2013 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
1 ( Satu ) lembar Kwitansi bukti pinjaman sementara
sampai dengan pelunasan tanah atas nama Wayan Tunjung
dari Dewa Gede Alit Darsana tanggal 25 Juli 2013 dengan
nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
1 ( Satu ) lembar surat pernyataan tanggal 12 Oktober
2015
Foto copy sertifikat tanah hak milik nomor 216 atas
nama Wayan Tunjung
1 ( Satu ) lembar gambar foto lahan tanah di Banjar
Buungan Desa Tiga Kec. Susut Bangli.
1 ( Satu ) lembar kwitansi pembayaran uang
sebesar Rp. 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah
) dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2016
yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- untuk pembayaran
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pengembalian panjer pembelian tanah seluas 2.400m2
sesuai dengan kesepakatan pengembalian sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dengan potongan
atas kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah).
1 ( Satu ) lembar surat pernyataan dari Saksi-1
tertanggal 10 Oktober 2016 dibubuhi materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak
menuntut lagi kepada Terdakwa.
/ Tetap ……..
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940 dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP.
581744 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari 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.
MAYOR CHK NRP. 2910046530370, Panitera Pengganti ARINTA MUDJI PRANATA,
S.H. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

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

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

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

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

PANITERA PENGGANTI
Ttd
ARINTA MUDJI PRANATA, SH.
LETTU SUS NRP 541692
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